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P R O T O K Ó Ł
LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Lokatorsko - Własnościowej

P O P O W I C E
we Wrocławiu ul. Popowicka 28

Wrocław - 2008 rok



PROTOKÓŁ
LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ „ POPOWICE " we WROCŁAWIU

przeprowadzonej w dniach 12.12.2007 - 08.02.2008 roku

Stosownie do zawartej umowy z dnia 05.10.2007 roku pomiędzy Związkiem
Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna l a Spółdzielnią
Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową POPOWICE we Wrocławiu, ul. Popowicka 28
została przeprowadzona lustracja pełna działalności spółdzielni za okres od 01.01.2004 roku do
31.12.2006 roku.
Lustrację przeprowadzili lustratorzy związku w osobach:
1. Ryszard Wiszniewski - uprawnienia lustracyjne nr 552/95
2. Zbigniew Lewandowski - uprawnienia lustracyjne nr 524/95
3. Jerzy Worwa - uprawnienia lustracyjne nr * • -
na podstawie upoważnień tego związku podpisanych przez Pełnomocnika Zarządu Dyrektora
Biura Ryszarda Jaszczyka.
Badania lustracyjne przeprowadzone zostały według zasad określonych w:
1. Art. 91 - 93 ,art. 93a , 240 $ 3 ust. l oraz 259 $ 3 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

spółdzielcze (jednolity tekst z 2003 roku Dz. U. nr 188 póz. 1849 z póz. zmianami )
2. Uchwała nr 16/2005 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia

15.12.2005 roku dotycząca Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych (
Monitor Spółdzielczy nr. 6 póz. 36)

3. Uchwała Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie
procedury postępowania w zakresie realizacji uprawnień do przeprowadzenia lustracji
spółdzielni mieszkaniowych w sytuacjach przewidzianych postanowieniami art.91 $ 3 póz.
16.

4. Statut Spółdzielni

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 praktyczność ich wykorzystania),

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
4. Gospodarka zasobami mieszkalnymi,

stan ilościowy oraz estetyczno - porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,
koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie lokali,
gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali
wynaj mo wanych,

- terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności
spółdzielni,

- treść umów o usługi komunalne i ich realizacja,
5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

- nadzór techniczny i ustalenie potrzeb remontowych ze szczególnym uwzględnieniem
działań energooszczędnych,

- akumulacja środków finansowych na remonty,



oć.

- tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja,
6. Gospodarka finansowa,

- stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania,
efektywność zaangażowania finansowego spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych
podmiotach gospodarczych,

- rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni,
- obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
- terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni,

dochodzenie należności spółdzielni w tym dotacji budżetowych
- rozliczenie finansowe z członkami z tytułu wkładów.

7. Ocena realizacji przez spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych

W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali:
1. Prezes Zarządu - Dyrektor Spółdzielni - mgr. inż. Mirosław Miciak
2. V-ce Prezes Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. GZM mgr. inż. Marek Piekarek
3. Członek Zarządu - Główny Księgowy Z-ca Dyrektora ds.Ekonomicznych - mgr. Irena

Rudnicka
4. Kierownik Administracyjno - Techniczny - Dariusz Lipczyński
5. Kierownik Grupy Remontowej - Marian Stefanek
6. Z-ca Głównego Księgowego , Kierownik Działu Księgowego - Elżbieta Żaczek
7. Kierownik działu ds. Inwestycji, Przetargów i Kosztorysowania - Bogdan Słowik
8. Kierownik działu Organizacyjno- Pracowniczego - Jadwiga Chodaczyńska
9. Specjalista ds. członkowsko- mieszkaniowych - Hanna Ostropolska
10. Specjalista ds. eksploatacji - Krystyna Paściak
11. Specjalista ds. lokali użytkowych - Dobrosława Drozd
12. Specjalista ds. organizacyjno- samorządowych - Tadeusz Sidor

Fakt rozpoczęcia lustracji został uwidoczniony przez wpis do książki kontroli pod datą 12
grudnia 2007 roku.
Lustratorzy na spotkaniu z Zarządem w dniu 12.grudnia 2007 roku przedstawili zakres i
tematykę badań lustracyjnych.
Z tematyką lustracji zapoznano przewodniczącą Rady Nadzorczej na spotkaniu w dniu
11.01.2007 roku oraz Radę Nadzorczą na posiedzeniu tego organu Jednocześnie

^poinformowano o możliwości poszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu
standardowego, określonego ramowym konspektem kompleksowej lustracji działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej opublikowanym w Express Informacja NR 11 wydanym w sierpniu
1996 roku przez Centrum Informacji i Wydawnictw „Inwestprojekt" w Łodzi.
W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku dotyczącego udziału jej członka w
czynnościach lustracyjnych.
Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 14/02/111/2008 z dnia 26.02.2008 roku aneksem z
dnia 18.02.2008 rok do umowy z dnia 5.10.2007 roku rozszerzono zakres lustracji o sprawę : -
pozbawienia przez Radę Nadzorczą mandatu członka Rady Osiedla oraz kwestii prawidłowości
przeprowadzenia przetargu na wymianę okien w 2007 roku. Analiza tych tematów
przedstawiona została w załączniku do niniejszego protokołu.
Podstawowe metody stosowane przez lustratorów w czasie badań to:
- analiza dokumentów źródłowych,
- weryfikacja wewnętrznych spółdzielczych norm prawnych i poprawności ich stosowania,
- przegląd zasobów w terenie pod względem stanu technicznego, estetycznego i sanitarnego,
- wywiady z członkami i pracownikami,

analiza spraw w poszczególnych działach Spółdzielni.



Informację o lustracji podano do wiadomości członków poprzez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni.
Układ chronologiczny protokołu dostosowano do układu porządkowego ww. ramowego
konspektu.

USTALENIA DOTYCZĄCE KONTROLI

I. Lustracja

Poprzednia lustracja została przeprowadzona przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych Warszawa ul. Prosta 2/14 w dniach 10.08.2004 do 10.11.2004 i objęła pełną
działalność Spółdzielni za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2003 roku oraz działalność
inwestycyjną do jej zakończenia a także szczególne zwrócenie uwagi na grupę remontową. Na
podstawie protokołu lustracji Związek przesłał do Spółdzielni list polustracyjny zawierający
wnioski do realizacji przez Spółdzielnię;
1. Usunąć błędne zapisy w KRS odnośnie dat podjęcia uchwały o podziale spółdzielni i

k uchwalenia statutu
2. Przyjąć i zatwierdzić wieloletni program działania spółdzielni ze szczególnym
uwzględnieniem:
- działalności inwestycyjnej spółdzielni
- pokrycia niedoboru z lat poprzednich
3. Rozważyć możliwość podjęcia działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
członków oczekujących
4.Opracować i przyjąć w trybie ustawowym zmiany do obecnego statutu dotyczące zapisów
sprzecznych z ustawami. Wykorzystać w tym zakresie ustalenia lustracji dotyczące w
szczególności;
- ustalenia wysokości wpisowego i udziałów dla poszczególnych grup członków
- usunięcia blankietowej regulacji dotyczącej ustalenia opłat na pokrycie kosztów grupu
oczekującej
- wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu
- wyeliminowania zapisów dyskryminujących członków i ustalenia zasad zachowania pełnej
reprezentacji wszystkich członków w organach spółdzielni
5. Opracować i przyjąć w określonym trybie regulacje wewnętrzne określone w statucie

F 6. Dokonać zmian w regulaminie obrad organów spółdzielni dotyczące w szczególności;
- uprawnień członków spółdzielni będących pracownikami
- trybu i sposobu zgłaszania wniosków na zebraniu, uprawnień komisji oraz sposobu

głosowania
7. Dokonać zmiany w regulaminie Zarządu poprzez ;

- korektę zapisów dotyczących katalogu uprawnień prezesa i pozostałych członków zarządu,
- wprowadzenia obowiązku dokumentowania pracy w jednym protokółami, obejmującym

wszystkie sprawy będące w kompetencji zarządu w tym sprawy członkowsko - mieszkaniowe
- wprowadzenia obowiązku bieżącego dokumentowania pracy i przyjmowania protokołu na

następnym posiedzeniu
8 . Dokonać zmiany w regulaminie Rady Osiedla w zakresie kompetencji oraz trybu działania i
podejmowania uchwał oraz sposobu zwoływania posiedzeń i określenia porządu obrad zgodnie z
zatwierdzonym planem i harmonogramem działania.
9. Opracować i przyjąć plany pracy organów i komisji zgodnie z zakresem działania wraz z
określeniem czasookresów
10. Zobowiązać członków organów samorządowych spółdzielni do bezwzględnego
przestrzegania swych kompetencji i zakresu działania określonego w ustawach i statucie.



\ \. Rozważyć możliwość zbywania lokali wolnych w sensie prawnym w przetargu
ograniczonym na rzecz członków spółdzielni
12. Zaktualizować zawarte umowy najmu , oraz rozważyć możliwość uzupełnienia kaucji do 3

miesięcznej wysokości czynszu ( zgodnej z okresem wypowiedzenia ) bądź w przypadku
zawierania umów najmu dużych powierzchni na czas określony wprowadzenie rygoru
poddania się egzekucji na podstawie art. 777 KPC.

13. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku ustalania w planach rzeczowo - finansowych na dany
rok wszystkich elementów działalności w tym dotyczących działań inwestycyjnych i
modernizacyjnych oraz rozliczania wyniku działalności z lat poprzednich

14. Przyjąć zasady pokrywania niedoboru , przyjętego w bilansie po podziale SMLW Energetyk
15. Kontynuować działania zmierzające do wyegzekwowania majątku spółdzielni
16. Wyeliminować z pracy Rady Nadzorczej możliwości podejmowania uchwał incydentalnych,

wkraczających w kompetencje Zarządu, powodujących skutki finansowe oraz sprzecznych z
wcześniej podjętymi decyzjami.

17. Przestrzegać poniżej podanych etapów realizacji inwestycji;
* Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji

t a) opracować i uzyskać zatwierdzenie w przewidzianym trybie koncepcję inwestycji, zgodną z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
b) opracować zbiorcze zestawienie kosztów
c) dokonać analizy efektywności inwestycji
d) określić koszty i źródła finansowania
* Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu budowy
a) zlecić i zatwierdzić dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową
b) dokonać wyboru wykonawców w trybie przewidzianym w unormowaniach wewnętrznych
c) zapewnić właściwy nadzór inwestorski i autorski
18. Opracować i zatwierdzić w przewidzianym statutowo terminie po podjęciu decyzji o
rozpoczęciu działalności inwestycyjnej regulamin prowadzenia l rozliczania kosztów budowy
19. Dokonać aktualizacji regulaminów przeprowadzania przetargów na roboty, usługi oraz
wyboru najemców lokali dotyczących w szczególności:
- dostosowania regulaminów do sytuacji rynkowej
- ograniczenia udziału członków organów nadzorczych spółdzielni w roli członków komisji i
wprowadzenia do prac komisji obserwatorów bez prawa głosu

> 20. Zobowiązać członków Rady Osiedla do sporządzania sprawozdania z działalności za okres
sprawozdawczy , pokrywający się z rokiem kalendarzowym
21. Uregulować szczegółowo w statucie możliwości i zasady pobierania diet przez organy
samorządowe spółdzielni
22. Dokonać reasumpcji uchwał Rady Nadzorczej za okres od wyboru nowych organów do
czasuich formalnego ukonstytuowania
23. Bezwzględnie przestrzegać obowiązków nałożonych przez przepisy AT. 62 ustawy Prawo
budowlane w zakresie przeglądów okresowych
24. Prowadzić na bieżąco książki obiektów. W trybie pilnym uzupełnić wpisy w zakresie
wykonywanych prac remontowych i modernizacyjnych
25. W zawieranych umowach o ustanowienie prawa do lokalu przestrzegać uregulowań art. 17.1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
26. Anulować przydziały wydane po dniu 24.04.2001. Przydziały zastąpić pisemnym
potwierdzeniem przejęcia prawa w przypadku nabycia w formie aktu notarialnego , cesji,
dziedziczenia w pozostałych przypadkach nabycia prawa sporządzić umowy o ustanowienie
prawa do lokalu
27. Kontynuować windykację należności w szczególności od byłych najemców lokali



28. Opracować i wdrożyć program oraz regulamin działalności społeczno - kulturalnej i
oświatowej. Środki wydatkowane na ten cel ujmować w planie działalności wraz z określeniem
źródła ich finansowania
29. Do planu rzeczowego i rzeczowo - finansowego kwalifikować roboty remontowe na
podstawie przeglądów okresowych z określeniem stopnia pilności po uprzednio uzyskanej opinii
organów samorządowych spółdzielni
30. Roboty wykonwywane przez własną grupę przyjmować w planie działalności spółdzielni w
ujęciu rzeczowym i wartościowym na podstawie kosztorysów uproszczonych opracowanych na
bazie KRN. Wprowadzić obowiązek wydawani a i rozliczania materiałów zużytych przez
wykonawstwo własne na tej podstawie.

Jak stwierdzono list polustracyjny został przedstawiony na Zebraniu Przedstawicieli Członków
w dniu 2005-06-25, na którym Rada Nadzorcza rekomendowała do Zebrania o przyjęcie
wniosków wskazanych przez Radę i odrzucenie pozostałych zgodnie z uchwałą RN nr 43/2005 z
dnia 18.04.2005 roku a mianowicie : Przyjąć do realizacji następujące wnioski polustracyjne
związane z lustracją ustawową za okres 2002 -2003 - nr 1-3,4 (tylko w zakresie dopracowania
| uprawnień , kompetencji i zasad wynagradzania Rady Osiedla) 5, 7( w zakresie wprowadzenia

obowiązku bieżącego dokumentowania pracy i przyjmowania protokołu na następnym
posiedzeniu) 8-9, 13,15,17-18, 24,31. Nie przyjmować wniosków nr 6,10,14,16,19-23.
Rozważyć możliwość przyjęcia wniosków nr 11-12. W związku z kontrowersjami dotyczącymi
głosowania nad poszczególnymi wnioskami polustracyjnymi na wniosek przedstawiciela przez
głosowanie jawne odrzucono wszystkie wnioski polustracyjne i podjęto uchwałę o wystąpieniu z
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

2. Inne kontrole zewnętrzne
Na podstawie książki kontroli stwierdzono , że Spółdzielnia w okresie objętym lustracją nie była
kontrolowana przez jednostki zewnętrzne.

II. Sprawy ogólne

Spółdzielnia jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie od 2005 roku wcześniej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

^ Mieszkaniowych w Warszawie oraz członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.
* Płatność składki za okres 2004 - 2006 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie
ZRSM-RP Warszawa oraz
KZRSM Warszzawa

K.R.S. Warszawa

RAZEM:

2004

3365,00

360,00

3725,00

2005

7443,60

360,00

7803,60

2006

5969,00

360,00

6329,00

2007

\ /
A

Z \
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ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE I DANE PORZĄDKOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa POPOWICE we Wrocławiu w
obecnym kształcie działa od 2001 roku po wyodrębnieniu się ze Spółdzielni Mieszkaniowej
ENERGETYK we Wrocławiu.
Do Spółdzielni POPOWICE przeszli członkowie zamieszkali na terenie osiedli : Popowice II,
Popowice III oraz 50 członków oczekujących
Spółdzielnia posiada nadane numery identyfikacyjne :

1. REGON - 932644196 - nadany przez Urząd Statystyczny Wrocław
2. NIP - 8942668021 - nadany przez Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 27.02.2001 eoku wpisał Spółdzielnię pod numerem 0000001711.
W latach objętych lustracją wystąpiły zdarzenia uzasadniające konieczność dokonania
aktualizacji wpisów w rejestrze sądowym stosownie do wymogów ustawy Prawo spółdzielcze .
Zdarzeniami były zmiany statutu, zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu.
Wszystkie te aktualizacje dokonano w sposób odpowiadający wymogom art. 10 ustawy Prawo
spółdzielcze.
Dane w rejestrze sądowym na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych są aktualne.

USTALENIA LUSTRACYJNE

1. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI

1.1.Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny ( kompletność i poprawność
merytoryczna regulaminów )

W okresie objętym lustracją obowiązywał statut:
- uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 28.06.2003 roku
-uchwalony przez ZPCz. w dniu 25.06.2005 roku zawierający zmiany uchwalone przez ZPCz w
formie Aneksu nr l z dnia 26.06.2004 roku i Aneksu nr. 2 z dnia 25.06.2005 roku

Uchwalony statut zawiera:
I.Postanowienia ogólne - par. l- 5

> II.Wpisowe i udziały - par. 6-7
IILCzłonkowie , ich prawa i obowiązki - par. 8-19
W.Prawa do lokali - par. 20- 64
A.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego - par. 20 -34
B.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - par. 35-51
C.Prawo odrębnej własności lokalu - par. 52-61
D. Wynajem, sprzedaż i zamiana lokalu - par. 62-64
V.Organy Spółdzielni - par. 65-91
l . Zebranie Przedstawicieli - par. 66- 74
2.Rada Nadzorcza - par. 75 -78
3.Zarząd-par. 79-85
4.Zebranie Grupy Członkowskiej - par. 86 - 87
5. Rada Osiedla - par. 88 - 91
YI.Gospodarka Spółdzielni - par. 92 - 98
YH.Postanowienia końcowe - par. 99
Z analizy statutu zarejestrowanego w 2005 roku wynika ,że nie zawiera on zapisów niezgodnych
z prawe.
Uchwalony statut zawiera obligatoryjne postanowienia określone



przepisami art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
z późniejszymi zmianami dotyczące praw i obowiązków członków.

Statut Spółdzielni przewiduje posiadanie wewnętrznych unormowań prawnych o charakterze
regulaminów. Wykaz posiadanych regulaminów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Analiza regulaminów została opisana w poszczególnych rozdziałach protokołu lustracji
tematycznie związanych z zagadnieniami lustracji.

1.2. Działalność organów Spółdzielni

Zgodnie z $ 65 statutu organami spółdzielni są:

l .Zebranie Przedstawicieli Członków - § 66 - 74 statutu,
2.Rada Nadzorcza - § 75 - 78 statutu,
3-Zarząd - § 79 - 85 statutu,
4.Zebranie Grup Członkowskich - § 86 - 87 statutu,
5-Rada Osiedla - § 88- 91 statutu,

Zgodnie z § 66 ust. l statutu Walne Zgromadzenie zostało zastąpione przez Zebranie
Przedstawicieli po przekroczeniu 100 osób.

1.2.1 Zebranie Przedstawicieli członków

Zebranie Przedstawicieli Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
Do wyłącznej właściwości zebrania Przedstawicieli Członków zgodnie z § 68 Statutu
Spółdzielni należy:

• Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
• Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej , zatwierdzanie sprawozdań

rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni,
Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach. Udzielanie indywidualne w głosowaniu
tajnym absolutorium członkom Zarządu.

• Podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni

> • Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat.

• Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości , zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

• Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
• Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią ,

podziału Spółdzielni a także połączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni
oraz likwidacji Spółdzielni.

• Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji

• Uchwalanie zmian statutu
• Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółdzielni do związku lub wystąpienie z

niego
• Upoważnienie Zarządu Spółdzielni do działań mających na celu założenie związku

spółdzielczego
• Wybór delegatów na zjazd związku w którym spółdzielnia jest zrzeszona
• Uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i regulaminu Rady Nadzorczej



• Podejmowanie uchwał o utworzeniu w Spółdzielni funduszów nie wymienionych w
statucie

Zgodnie z par. 67 statutu wyboru Przedstawicieli dokonały Zebrania Grup Członkowskiej w
głosowaniu tajnym w liczbie 51 osób w tym :
• 25 osób z Osiedla Popowice - Polana
• 25 osób z Osiedla Popowice - Park
• l osoba z grupy członków oczekujących

ROK 2004

Zebranie Przedstawicieli Członków zwołane na dzień 26 czerwca 2004 rok z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
4. Uchwalenie regulaminu obrad ZPCz.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok
7. Sprawozdanie Zarządu za 2003 rok w tym realizacji uchwał i wniosków ZP z 2003 roku
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
b) Przyjęcia sprawozdania Zarządu
c) Zatwierdzenia bilansu Spółdzielni za 2003 rok oraz zatwierdzenie przeznaczenia

wyniku na działalności za 2003 rok
d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2003 rok

10. Rozpatrzenie projektu zmiany w statucie Spółdzielni i uchwalenie Aneksu nr l do Statutu
11. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) Zbycia posiadanych udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul.
Powstańców Śl. 159

b) Rozwiązanie problemu prowadzenia działalności w dziedzinie opieki zdrowotnej
poprzez ekwiwalentne przekazanie udziałów we własności budynku Przychodni oraz
gruntu a pozyskanie własności ekwiwalentnej budynku i gruntu będących własnością
Gminy Wrocław

c) Rozpatrzenie wniosków dzierżawców terenów w sprawie możliwości wykupienia ich
od Spółdzielni

13. Rozpatrzenie odwołań od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków,
16. Zakończenie Zebrania

0 terminie, miejscu i porządku obrad oraz wyłożeniu materiałów na ZPCz powiadomiono
wszystkich przedstawicieli pisemnie w statutowym terminie..Członkowie Spółdzielni nie
będący przedstawicielami zgodnie z postanowieniem Statutu byli powiadomieniczasie,miejscu
1 porządku obrad na 14 dni przed terminem w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie
ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni oraz w budynkach
W zawiadomieniach poinformowano członków o miejscu i czasie wyłożenia dokumentów
będących przedmiotem obrad do wglądu członków.



-3-
Zgodnie z listą obecności oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej podpisanym przez
wszystkich członków tej komisji w zebraniu wzięło udział 42 przedstawicieli na 51
uprawnionych co stanowiło 82 % ogółu i Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał
gdyż zgodnie z $ 72 ust. 3 statutu Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania
uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów.
Podjęte uchwały przez ZPCz. w roku 2004

• Uchwała nr l w sprawie zatwierdzenia sprawozdani a z działalności Rady Nadzorczej za
okres 01.01.2003 -31.12.2003 roku

• Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2003 -
31,12.2003 roku

• Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( bilansu ) za 2003 rok
zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 97 055 833, 82 zł. oraz wyniku
na działalności za 2003 rok zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w
kwocie 515 541,01 zł. , która zgodnie z ustawą z dnia 15,12.2000 roku o spółdzielniach
mieszkaniowych pomniejsza ujemny wynik z lat ubiegłych przyjęty bilansem
podziałowym z SMLW Energetyk

• Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dla poszczególnych członków Zarządu
ZPCz udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Panu Jerzemu Misiakowi oraz Pani
Irenie Rudnickiej oraz nie udzieliło Panu Krzysztofowi Tarnowskiemu.

• Uchwała nr 5 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr l do Statutu Spółdzielni - zmiany
każdego paragrafu statutu głosowano oddzielnie.

• Uchwała nr 6 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
• Uchwała nr 7 w sprawie oddalenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia

członka
• Uchwała nr 8 w sprawie zbycia udziałów w posiadanej nieruchomości wspólnej przy ul,

Powstańców Śl. 159
• Uchwała nr 9 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów należących do

Spółdzielni działka nr 16/7 o powierzchni 210 m2 na rzecz ich dotychczasowego
długoletniego dzierżawcy .Zgoda na zbycie dotyczy gruntu zabudowanego budynkiem
trwałym na niezależnej działce z dostępem do drogi publicznej.

• Uchwała nr 10 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu należącego do
spółdzielni działka nr 4/6 ( nie wydzielona ) o powierzchni 82,0 m2 na rzecz
dotychczasowego długoletniego dzierżawcy

Przyjęte przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów wnioski:
• Wniosek nr l - w celu ujednolicenia zasady odczytu liczników na obu osiedlach należy

dokonywać odczytów liczników zimnej i ciepłej wody co pół roku
• Wniosek nr 2- umieścić na II piętrze budynku przy ul. Popowickiej 28 siedzibę Zarządu

Spółdzielni
• Wniosek nr 3 - zobowiązać Zarząd do skonkretyzowania planów dotyczących obiektu

usługowego Kwadrat oraz terminów ich wdrożenia
• Wniosek nr 6 - zobowiązać Zarząd do odwołania się od stanowiska Urzędu Miasta w

sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. Popowickiej w rejonie Biedronki i do
kontynuowania przez Spółdzielnię starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych

• Wniosek nr 8 - zobowiązać zarząd do wyjaśnień zasad i celowości funkcjonowania
wysypiska gruzu na terenie przyległym do parku Polana Popowicka

• Wniosek nr 9 - zobowiązać Zarząd do sporządzenia sprawozdań w wersji porównawczej
do roku ubiegłego w zakresie zasadniczych danych liczbowych



• Wniosek nr 10 - zobowiązać Radę Nadzorczą do zamieszczania w sprawozdaniach nie
tylko tego czym się zajmowała a także jakie podjęła decyzje

* Wniosek nr 12 - o wprowadzenie do regulaminu Rady Nadzorczej a w konsekwencji
również odpowiednich zmian w Statucie.

ROK 2005
Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 25 czerwca 2005 roku z następującym porządkiem
obrad.
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
4. Przedstawienie protokołu z Zebrania Przedstawicieli w dniu 26.06.2004 r
5. Przyjęcie Regulaminu obrad ZP
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Sprawozadnie Rady Nadzorczej za 2004 rok
8. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej za lata 2002 i 2003 i podjęcie uchwały o

przyjęciu wniosków polustracyjnych
9. Sprawozdanie Zarządu za 2004 roku w tym realizacja uchwał i wniosków ZP z 2004 r
10. Podjęcie uchwały o wystąpieniu z krajowego Związku Rewizyjnego SM i przystąpienie do

ZRSMRP
11. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie nowo wybranego Związku Rewizyjnego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami,
13. Podjęcie uchwał w sprawie ;

a) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
b) Przyjęcia sprawozdania Zarządu
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok
d) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2004 rok

14. Rozpatrzenie projektu zmian w statucie Spółdzielni i uchwalenie Aneksu nr 2 do statutu
15. Podjecie uchwał w przedmiocie :

a) Zamiany gruntów z Gminą Wrocław
b) Wyrażenia zgody na zbycie gruntów
c) Odwołanie członka od uchwały RN
d) Jw.
e) Odwołanie w sprawie boiska sportowego
f) Uchylenie uchwały ZP nr 9/ZP /2004

16. Sprawozadnie Komisji Skrutacyjnej
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków
18. Zakończenie Zebrania
O terminie, miejscu i porządku obrad oraz wyłożeniu materiałów na ZPCz powiadomiono
wszystkich przedstawicieli pisemnie w statutowym terminie.
Członkowie Spółdzielni nie będący przedstawicielami zgodnie z postanowieniem Statutu byli
powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed terminem w sposób
zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni oraz w
budynkach

Zgodnie z listą obecności oraz protokołem komisji Skrutacyjnej podpisanym przez wszystkich
członków komisji w zebraniu wzięło udział 46 delegatów na 51 uprawnionych co stanowiło 90
% ogółu i Zebranie było prawomocne do podejmowania stosownych uchwał.



Podjęte uchwały przez ZPCz. w 2005 roku;

• Uchwała nr 6 w sprawie podtrzymania decyzji Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2004 w
sprawie dalszego funkcjonowania boiska w sąsiedztwie budynku przy ul.Żubrzej 17

• Uchwała nr 8 upoważniająca zarząd do przeprowadzenia z Gminą Wrocław
ekwiwalentnej zamiany gruntów

• Uchwała nr 10 w sprawie wystąpienia z KZRSM w Warszawie
• Uchwała nr 11 w sprawie przystąpienia do ZRSM RP w Warszawie
• Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004
• Uchwała nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2004
• Uchwała nr 14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 w skład

którego wchodzi:
Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 94 674 608,47
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszach własnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Wynik na działalności za 2004 r zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie
854 916 ,09 zł , którą zgodnie z art. 6 ust. l ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach
mieszkaniowych przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku przyjętego bilansem podziałowym
ze SM Energetyk

• Uchwała nr 15 w sprawie wyboru delegata na Zjazd ZRSM RP w Warszawie ( uchwała
poprzedzona tajnym głosowaniem )

Zebranie w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium następującym członkom Zarządu:
• Mirosław Miciak
• Irena Rudnicka
• Marek Piekarek
Nie udzieliło absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Tarnowskiemu.

Zebranie w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów 2/3 wymaganą przez
statut $ 72 ust. 3 przy głosowaniu kolejno nad każdą zmianą wprowadza Aneks nr 2 do
statutu. Z zapisów protokołu nie wynika czy podjęto w tym temacie stosowną uchwałę.

Przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów przyjęto wniosek :
• Wniosek nr 4 - zobowiązujący Zarząd do przekazania sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych nieodpłatnie na rzecz MPWiK zgodnie z ustawą z roku 2001 art. 2 pkt.
5,6,7 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

ROK 2006

Zebranie Przedstawicieli Członków zwołane na dzień 24 czerwiec 2006 rok z następującym
porządkiem obrad:

Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności,
Wybór Prezydium Zebrania,
Przyjęcie regulaminu obrad ZPCz.
Przyjęcie porządku obrad
Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej



7. Sprawozdanie Zarządu za 2005 r w tym realizacja uchwal i wniosków ZP z 2005 roku
oraz:
a) Majątek wspólny
b) Bilans podziałowy po wydzieleniu z SMLW Energetyk
c) Uwłaszczenie gruntów

8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwał w sprawie ;

a) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
b) Przyjęcia sprawozdania Zarządu
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2005 rok
d) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2005 rok

10. Przedstawienie składu osobowego Rady Nadzorczej wybranej na Zebraniach Grup
Członkowskich

11. Rozpatrzenie projektu zmiany w statucie Spółdzielni i uchwalenie Aneksu nr 3 do statutu
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań w kwocie 8 mil.

zł. z przeznaczeniem na zakup terenu przy ul. Wejherowskiej
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków
15. Zakończenie Zebrania

O terminie, miejscu i porządku obrad oraz wyłożeniu materiałów na ZPCz powiadomiono
wszystkich przedstawicieli pisemnie w statutowym terminie.
Członkowie Spółdzielni nie będący przedstawicielami zgodnie z postanowieniem Statutu byli
powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed terminem w sposób
zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz w budynkach,
W zawiadomieniach poinformowano członków o miejscu i czasie wyłożenia materiałów
będących przedmiotem obrad do wglądu członków.
Zgodnie z listą obecności oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej podpisanym przez
wszystkich członków tej komisji w zebraniu wzięło udział 49 delegatów na 51 uprawnionych
co stanowiło 96 % ogółu i Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał.

Podjęte uchwały przez ZPCz. w roku 2006
• Uchwała nr l w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005
• Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2005
• Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawazdania finansowego za rok 2005

składającego się z :
1. Bilansu zamykającego się po strome aktywów i pasywów sumą 87 298 356, 14 zł
2. Rachunku zysków i strat
3. Zmiany w funduszach własnych
4. Rachunku przepływów pieniężnych
5. Wyniku na działalności za 2005 rok zamykający się nadwyżką przychodów nad

kosztami w kwocie 880741,03 z której kwotę 736622,18 zgodnie z art. 6 ust. l
ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczono na
pokrycie ujemnego wyniku z lat ubiegłych przyjętego bilansem podziałowym SMLW
Energetyk , natomiast kwotę 144118,85 przeznaczono na fundusz remontowy
Zespołu Nieruchomości nr 1.

• Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia zmian do statutu Aneks nr 3

Przeprowadzono tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych
członków Zarządu w wyniku których udzielono absolutorium dla :



Prezesa Zarządu Mirosław Miciak
V-ce Prezesa Zarządu Marek Piekarek
Członek Zarządu Irena Rudnicka
Nie potwierdzano wyborów tajnych odrębną uchwalą.

Przedstawione przez Komisję Wnioskową wnioski zgłoszone podczas obrad poddano pod
głosowanie jawne i przyjęte zwykłą większością głosów :
• Wniosek nr 2 - zobowiązać Zarząd i Radę Nadzorczą do opracowania i

zagospodarowania terenu przy ul Legnickiej od przychodni do linii wysokiego napięcia,
zakładając , że pawilon Kwadrat będzie zlikwidowany , środki na ten cel winny być
zabezpieczone w planie finansowym 2007 roku

• Wniosek nr 8 - Rady Osiedla mają obowiązek organizować wspólnie zebrania otwarte
obu Rad na prośbę 1Ą członków obu Rad

• Wniosek nr 01 - przystąpić do przygotowania terenu między ul. Jelenią i ul.
Starograniczną pod budowę parkingu

Z treści podjętych przez Zebrania Przedstawicieli członków w roku 2004, 2005, 2006 uchwał
wynika ,że dotyczyły one spraw objętych porządkiem obrad i należały do kompetencji tego
organu określonych postanowieniami ustawy Prawo Spółdzielcze i statutu.
Lustracja nie odnotowała przypadku zaskarżenia uchwał podjętych przez ZPCz. do sądu z
powodu niezgodności ich z prawem i statutem.Uchwały podjęte przez ZPCz. obowiązywały
wszystkich członków.
Z analizy protokołów Zebrań Przedstawicieli Członków wynika , że odbyły się one zgodnie z
przyjętym porządkiem obrad , który wypełniał dyspozycje ustawowe określone w art. 38 par.
l ustawy Prawo spółdzielcze.
Całość dokumentacji Zebrań Przedstawicieli Członków prowadzona jest starannie , jest
kompletna i przechowywana zgodnie z wymogami obowiązującymi w Spółdzielni.
Protokoły z obrad oraz uchwały podpisane są przez przewodniczącego i sekretarza obrad a
protokoły poszczególnych komisji ZPCz. przez wszystkich członków danej Komisji.
Dokumentacja z obrad ZPCz. jest udostępniana dla członków Spółdzielni. Lustracja nie
odnotowała przypadku nie udostępnienia tych dokumentów dla członków.
Jak stwierdziła lustracja odbyte zebrania zostały przygotowane prawidłowo, zabezpieczono
obsługę prawną i techniczną, salę i sprzęt.

1.2.2 Rada Nadzorcza

Stosownie do par. 75 statutu Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością
Spółdzielni.
Zgodnie z par. 76 ust. l statutu członków Rady Nadzorczej wybrały Zebrania Grup
Członkowskich w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie
działania danej drupy członkowskiej w równej ilości z Osiedla Popowice - Polana i Popowice -
Park na 4 letnią kadencję .

Rada Nadzorcza składa się z 10 członków co jest zgodne z par. 76 ust. 2 statutu

Skład osobowy Rady Nadzorczej kadencja 2002 -2006
- z oseidla Polana
). Władysław Jaś|c0wjąk



2. Jan Cieszkowski
3. Józef Borejko
4. Zbigniew Birecki
5. Kazimierz Piecka
- z osiedla Park
1. Bolesław Proga
2. Urszula Masłowska
3. Józef Bidziński
4. Edward Szufranowicz
5. Karol Greinert
Rada Nadzorcza II kadencji ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2002 roku w
następujący sposób;

1. Bolesław Proga - Przewodniczący
2. Władysław Jaśkowiak - Z-ca Przewodniczącego
3. Urszula Masłowska - Sekretarz
4. Jan Cieszkowski - Przewodniczący komisji Rewizyjnej
5. Józef Bidziński - Przewodniczący Komisji GZM
6. Kazimierz Piecka- Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
7. Józef Borejko - Przewodniczący Komisji Samorządowo- Statutowej
8. Zbigniew Birecki - Członek
9. Karol Greinert - Członek
10. Edward Szufranowicz - Członek

W dniu 17 luty 2004 roku Pan Bolesław Proga składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego
Rady Nadzorczej , która to rezygnacja w głosowaniu tajnym przez pozostałych członków Rady
Nadzorczej nie zostaje przyjęta .
Uchwałą nr 36/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku przyjęto rezygnację z w pracach Komisji
członków:

• Karola Greinerta - z Komisji Samorządowo- Statutowej i przejście do Komisji GZM
• Urszuli Masłowskiej - z Komisji GZM
• Władysława Jaśkowiaka-Komisji Inwestycyjnej

Z dniem 16.08.2004 roku członek Rady Nadzorczej Pan Karol Greinert składa pisemną
ezygnację z członka Rady Nadzorczej.

dniu 28.12.2004 roku Pan Józef Borejko składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego
Komisji Samorządowo- Statutowej . Rezygnację przyjęto przez akceptację. W głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów na Przewodniczącego Komisji Samorządowo- Statutowej
wybrano Pana Edward Szufranowicza.
W dniu 17.01.2005 roku Pan Bolesław Proga składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. W wyniku przeprowadzonych oddzielnie tajnych głosowań w dniu 18.01.2005
roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrano Pana Władysława Jaśkowiaka natomiast V-ce
Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrano Pana Bolesława Pragę , który złożył rezygnację z
pracy w Komisji GZM.. Wniosek przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów został
przyjęty.
Zebranie Grupy Członkowskiej w dniu 04.02.2005 roku dokonało wyboru w głosowaniu tajnym
członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Siewaka , który został członkiem Komisji GZM oraz
Komisji Inwestycyjnej.
W dniu 16.06.2005 roku Pani Urszula Masłowska składa rezygnację z funkcji Sekretarza Rady
Nadzorczej na którą to funkcję wybrano Pana Józefa Borejko.
W dniu 25.08.2005 roku Pan Józef Borejko składa rezygnację z funkcji Sekretarza Rady
Nadzorczej i wybrano na tą funkcję Panią Urszulę Masłowska.



Skład osobowy Rady Nadzorczej - kadencja 2006 - 2010
- z osiedla Polana
1. Eugeniusz Dąbrowski
2. Tomasz Kapłon
3. Maria Kraj cer
4. Irena Łabedzka
5. Danuta Połubińska - Adamowicz
- z osiedla Park
l. Jan Kaźmierczak
2.Ryszard Siewak
3. Halina Czapnik
4. Józef Cencora
5. Waldemard Parkitny

Rada Nadzorcza III kadencji na posiedzeniu w dniu 04.07.2006 roku ukonstytuowała się
następująco:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Danuta Połubińska- Adamowicz
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Halina Czapnik
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Irena Łabedzka
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Waldemard Parkitny
5. Przewodniczący Komisji GZM - Eugeniusz Dąbrowski
6. Przewodniczący Komisji Samorządowe- Statutowej - Maria Krajcer
7. Przewodniczący Komisji kultury i Rekreacji - Tomasz Kapłon
8. Członek Komisji Kultury i Rekreacji i Komisji Samorządowe- Statutowej - Jan

Kaźmierczak
9. Członek Komisji Kultury i Rekreacji i Komisji GZM - Ryszard Siewak
10. Członek Komisji GZM i Komisji Kultury i Rekreacji - Józef Cencora

Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej zachowano następujące zasady :
• kandydaci do Rady Nadzorczej posiadali status członkostwa w Spółdzielni
• kandydaci do Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na kandydowanie

^W skład Rady Nadzorczej nie wchodzili i nie wchodzą członkowie pozostający z członkami
"Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim

stopniu linii bocznej.
Rada Nadzorcza działała poprzez :

• posiedzenia plenarne
• posiedzenia Prezydium Rady
• posiedzenia Komisji
• pracę poza posiedzeniami
• pełnienie dyżurów wg opracowanych harmonogramów

Posiedzenia Rady Nadzorczej w okresie objętym lustracją odbyły się jak niżej:
1. Rok 2004
27.01,05.02,17.02,24.02,04.03,25.03,14.04,27.04,29.04,06.05,17.05,07.06,14.06,24.06,07.07
,15.07,29.07,23.08,31.08,16.09,28.09,26.10,22.11,16.12,28.12,
2. Rok 2005
18.01,20.01,27.01,24.02,22.03,28.04,23.05,16.06,14.07,25.08,08.09,27.09,18.10̂ 4.11,08.12
3. Rok 2006
26.01,23.02,28.03,04.04,20.04,11.05,19.06,13.07,29.08,26.09,12.10,24.10,23.11,14.12,



Zgodnie par. 78 ust. 2 statutu posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływał jej Przewodniczący, a
w razie jego nieobecności zastępca i posiedzenia odbywały się zgodnie z przyjętym planem
pracy. Stosownie do postanowień par. 78 ust. 2 statutu częstotliwość posiedzeń minimum raz
na kwartał była zachowana.
Każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo zgłosić Przewodniczącemu uzasadniony
wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad. Nie stwierdzono przypadku
odmowy tego prawa.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zaprotokołowane i protokoły zawierają wszystkie niezbędne
dane wymagane regulaminem.
Każdy członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu Rady w trakcie obrad miał prawo
zgłosić wniosek lub zdanie odrębne . nie stwierdzono przypadku odmowy tego prawa.
Zatwierdzane na następnym posiedzeniu Rady protokoły podpisane są przez
Przewodniczącego i Sekretarza Rady oraz protokolanta.

W roku 2004 Rada Nadzorcza podjęła 118 uchwał
W roku 2005 Rada Nadzorcza podjęła 76 uchwał
W roku 2006 Rada Nadzorcza podjęła 98 uchwał
Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w okresie objętym lustracją są ważne , gdyż podjęto
je w obecności, co najmniej połowy składu Rady i były objęte porządkiem obrad podanym
do wiadomości członków Rady w formie pisemnej . W głosowaniach uczestniczyli tylko
członkowie Rady Nadzorczej . Nie stwierdzono by członek Rady Nadzorczej uczestniczył w
głosowaniu w sprawach dotyczących go osobiście.
Prowadzony jest rejestr podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą,
Poddano analizie uchwały Rady Nadzorczej podjęte w roku 2005 a więc w okresie działania
Rady Nadzorczej II kadencji, które dotyczyły m.innymi:
• realizacji postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach

mieszkaniowych
• spraw finansowo- gospodarczych
• spraw członkowskich
• regulaminów i innych regulacji wewnętrznych
• spraw techniczno - inwestycyjnych i eksploatacyjnych
• spraw organizacyjno- samorządowych

Realizacja postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w
fenacznej mierze dotyczyła uregulowania spraw gruntowych i lokalowych .Są to uchwały :
- uchwała nr l ,2,3 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów
nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i zabezpieczenia
wierzytelności gminy.
- uchwała nr 34,41,64 w sprawach podziału, scalenia , zamiany i nabycia nieruchomości
gruntowych
Sprawy finansowo- gospodarcze . Są to uchwały :
- uchwała nr 5 w sprawie limitu kilometrów na samochód prywatny na cele służbowe
- uchwała nr 6 w sprawie zerowej stawki odpłatności dla członków oczekujących
- uchwała nr 7 w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu
- uchwała nr 27 w sprawie podatku od nieruchomości wspólnej
- uchwała nr 44 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego
Sprawy członkowskie . Są to uchwały:
- nr. 9-22,36-40,50,53,61,62,65-76 w sprawach wykluczenia członków oraz anulowania tych
decyzji
Regulaminów i innych regulacji wewnętrznych. Są to uchwały :



- uchwała nr 8 w sprawie regulaminu rozliczeń z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i
budowlanych
- uchwała nr 23 w sprawie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
- uchwała nr 58 w sprawie regulaminu określającego trybu pozyskiwania najemców lokali
użytkowych
Sprawy techniczno - inwestycyjne i eksploatacyjne .Są to uchwały ;
- uchwała nr 4 w sprawie prywatyzacji Przychodni
-uchwała nr 28 w sprawie użytkowania pomieszczeń
- uchwała nr 35 w sprawie przetargów na wybór najemcy lokalu
- uchwała 48,56,57 w sprawie budowy parkingu

Swoje zadania statutowe Rada Nadzorcza w okresie objętym lustracją realizowała współpracując
z Radami Osiedlowymi , szczególnie w przypadkach dotyczących rozwiązywania konfliktów
międzysasiedzkich, funkcjonowania lokali użytkowych, infrastruktury osiedli.

Badając działalność Rady Nadzorczej oraz poszczególnych komisji należy stwierdzić , że organ
^ ten działał zgodnie ze statutem i regulaminem.
P Skuteczność nadzoru nad działalnością Spółdzielni i pracą Zarządu była prawidłowa.

Dokumentacja pracy rady Nadzorczej prowadzono jest prawidłowo , jest kompletna i
przechowywana w siedzibie Spółdzielni.

Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali diety w
wysokościach określonych postanowieniami statutu par. 78 ust. 6 -8 . Nie stwierdzono
rozbieżności z tymi ustaleniami.

1.3 Zarząd Spółdzielni

Stosownie do par. 79 ust. l statutu Zarząd kierował działalnością Spółdzielni oraz reprezentował
ją na zewnątrz.

W latach objętych lustracją zarząd swoje statutowe obowiązki wykonywał w zmiennych
składach osobowych i tak :
Uchwałą nr 55/2004 z dnia 24.06.2004 roku po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada

^ladzorcza odwołuje Pana Krzysztofa Tarnowskiego z funkcji Prezesa Zarządu
Uchwała nr 55 a z dnia 24.06.2004 roku w głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza przyjmuje
rezygnacje z pracy złożoną przez Pana Krzysztofa Tarnowskiego
Uchwała nr 56/2004 Rada Nadzorcza zmienia warunki umowy o pracę V-ce Prezesowi Panu
Mirosławowi Miciakowi na czas nieokreślony
Uchwałą nr 57/2004 Rada Nadzorcza powierza Panu Mirosławowi Maciakowi pełnienie
obowiązków Dyrektora Spółdzielni
Uchwałą nr 79/2004 z dnia 01.10.2004 Rada Nadzorcza uwzględniając rozstrzygnięcie konkursu
w głosowaniu tajnym powołuje pana Mirosława Maciaka na Prezesa Zarządu
Uchwała nr 76/2004 Rada Nadzorczapowołuje Pana Marka Piekarka na V-ce Prezesa Zarządu i
Z-cę Dyrektora Spółdzielni ds. GZM
Uchwała nr 42/2005 po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Nadzorcza zawiera kolejną
umowę o pracę z Panem Markiem Piekarkiem na czas nieokreślony
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Nawiązanie stosunków pracy oraz rozwiązanie z członkami Zarządu nastąpiło zgodnie
z wymogami Kodeksu Pracy (art. 52 § 1). Osobowe składy Zarządu w terminie rejestrowano
w Kraj owym {(ej estrze Sądowym i na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych skład
Zarządu jest zgodny z tym rejestrem.
Zarząd pracował na podstawie planu pracy, kolegialnie na odbywających się okresowo
posiedzeniach plenarnych.
Określonej 81 statutu zakres kompetencji Zarządu jest zgodny z ustawą Prawo Spółdzielcze.
Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez
Radę Nadzorczą. Zweryfikowana dokumentacja w tym zakresie potwierdza zgodność
rzeczywistych podziałów czynności z regulaminem.
Odzwierciedleniem pracy Zarządu są przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją
w siedzibie Zarządu protokoły z posiedzeń, w których zgromadzona jest pełna dokumentacja ,
Podjęte przez Zarząd uchwały były w kompetencji tego organu i zapadały w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Nie stwierdzono udziału członków Zarządu
|w głosowaniu nad sprawami wyłącznie ich dotyczącymi. Prowadzona jest na bieżąco
ewidencja podjętych przez Zarząd uchwał.
Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składało dwóch członków Zarządu, względnie jeden
członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.
Lustracja nie stwierdziła by członkowie Zarządu zajmowali się interesami konkurencyjnymi
wobec Spółdzielni.
Zarząd, jako statutowy organ wykonawczy, kierował bieżącą działalnością Spółdzielni
zgodnie ze statutem i regulaminem. W swojej bieżącej działalności podejmował decyzje
umożliwiające realizację zadań planowych. Czynności podejmowane przez Zarząd były
zgodne z aktualnym stanem prawnym, unormowaniami zawartymi w statucie oraz
w regulaminach i nie naruszały zasad kompetencyjności innych organów Spółdzielni.

1.4 Zebranie Grup Członkowskich

Zgodnie z postanowieniami Statutu § 87 ust. l podziału członków na grupy członkowski^
dokonała Rada Nadzorcza przed Zebraniem Przedstawicieli , biorąc pod uwagę liczbę
członków Spółdzielni wg stanu na dzień 01.01. danego roku.
Uchwałą nr 32/2004 dokonano następującego podziału członków na grupy członkowskie w
roku 2004

• Grupa nr l członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popowice -Polana w
liczbie 2677 ( w tym 143 członków współmałżonków)

• Grupa nr 2 członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popowice - Park w
liczbie 2960 ( w tym 130 członków współmałżonków)

• Grupa nr 3 członkowie oczekujący w liczbie 733
Uchwałą nr 24 72005 z dnia 27.01.2005 roku dokonano następującego podziału członków na
grupy członkowskie w roku 2005

• Grupa nr l - członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popowice- Polana w
liczbie 2645 ( w tym 110 członków współmałżonków )

• Grupa nr 2 - członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popowice Park w
liczbie 2930 ( w tym 105 członków współmałżonków)

• Grupa nr 3 - członkowie oczekujący w liczbie 694
Uchwałą nr 13/2006 z dnia 23.02.2006 roku dokonano następującego podziału członków na
grupy członkowskie w roku 2006
• Grupa nr l - członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popownice - Polana w

liczbie 2645 ( w tym 115 członków współmałżonków)
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• Grupa nr 2 - członkowie zamieszkali na terenie działania Osiedla Popowice - Park w
liczbie 2956 (wtym 109 członków współmałżonków)

• Grupa nr 3 - członkowie oczekujący w liczbie 663
Na podstawie § 87 ust. 3 statutu do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
a). Wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebrane Przedstawicieli Członków spośród

członków grupy członkowskiej
b). Rozpatrywanie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania

Przedstawicieli Członków i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
c). Zatwierdzanie sprawozdania kierownika osiedla
d). Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
e). Wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni uchwał w

sprawach Spółdzielni , zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w
skład Zebrania Grupy Członkowskiej

>OO_Q4
Zwołane przez Zarząd Spółdzielni na dzień :

• Grupa Członkowska Popowice - Polana nr . l - 28.05.2004 roku
• Grupa Członkowska Popowice - Park nr. 2 - 27.05.2004 roku
• Grupa Członkowska członków oczekujących nr 3 - 26.05.2004 roku
z następującym porządniem obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjne - Wyborczej i Wnioskowej
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni w tym realizacja wniosków Zebrania Grupy

Członkowskiej z roku 2003
8. Sprawozdanie Rady Osiedla
9. Sprawozdanie Kierownika Osiedla
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Zatwierdzenie sprawozdania Kierownika Osiedla
12. Wybory uzupełniające delegatów na ZP

P 13. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli i
przyjęcie wniosków w tych sprawach:
a) Zbycie posiadanych udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul.

Powstańców Śl. 159
b) Rozwiązanie problemu prowadzenia działalności w dziedzinie opieki zdrowotnej

poprzez ekwiwalentne przekazanie udziałów we własności budynków Przychodni
oraz gruntów a pozyskanie własności ekwiwalentnej budynków bądących własnością
Gminy Wrocław

14. Przedstawienie propozycji zmiany do obowiązującego statutu Spółdzielni ( $ 66 )
15. Rozpatrzenie wniosków dzierżawców terenów w sprawie możliwości wykupienia ich od

Spółdzielni
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjne - Wyborczej
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej - przyjęcie wniosków i postulatów grupy

Członkowskiej
18. Zamknięcie onrad
W porządku obrad grupy 2 były wybory uzupełniające do Rady Osiedla
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Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr l wzięło udział 92 członków na 2677 uprawnionych co stanowiło 3,70 %
ogółu.
Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr 2 wzięło udział 104 członków na 2960 uprawnionych co stanowiło 3,51 %
ogółu
Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr 3 wzięło udział 4 członków na 772 uprawnionych co stanowiło 0,52 %
ogółu
Zebrania były prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków.

ROK 2005
Zwołane przez Zarząd Spółdzielni na dzień :

• Grupa Członkowska Popowice- Polana - nr l - 03.06.2005 roku
• Grupa Członkowska Popowice - Park - nr 2 - 04.06.2005 roku
• Grupa Członkowska członków oczekujących - nr 3 - 02.06.2005 roku
z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Zapoznanie z regulaminem Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjne - Wyborczej i Komisji Wnioskowej
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni w tym realizacja wniosków przyjętych przez Zebranie

w roku 2004
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Sprawozdanie Rady Osiedla
9. Sprawozdanie kierownika Osiedla
10. Wybory uzupełniające delegatów
11. Informacja o wynikach lustracji ustawowej Spółdzielni
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Zatwierdzenie sprawozdania kierownika osiedla
14. Rozpatrzenie spraw,które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli i

przyjęcie wniosków w tych sprawach:
a) Propozycje zmian statutowych
b) Wnioski dzierżawców terenów o przeniesienie na nich przez Spółdzielnię odpłatnie

prawa wieczystego użytkowania
c) Zmiana Związku Rewizyjnego
d) Zamiana gruntów z Gminą Wrocław
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjne- Wyborczej
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej - przyjęcie wniosków i postulatów grupy

członkowskiej
17. Zamkniecie obrad
W porządku obrad Grupy nr 2 w miejsce 10 - Wybory uzupełniające delegatów występuje :
Wybory uzupełniające do Rady Osiedla oraz Pkt. 15 podp. C o treści : rozpatrzenie
odwołania J Kazmierczaka od uchwały nr 58/2004 Rady Nadzorczej z dnia 7.07.2004 roku.
W porządku obrad Zebrania Grupy członkowskiej nr 3 nie występuje Sprawozdanie
kierownika osiedla i jego zatwierdzenia.

Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr l wzięło udział 44 członków na 2645 uprawnionych co stanowiło 1,66 %
ogółu.
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Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne -Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr 2 wzięło udział 72 członków na 2930 uprawnionych co stanowiło 2,46 %
ogółu
Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w Zebraniu Grupy
Członkowskiej nr 3 wzięło udział 6 członków oczekujących na 694 uprawnionych co stanowiło
0,86 % ogółu i z uwagi na tak niską frekwencję Prezydium pełniło również funkcję Komisji
Wnioskowej.
Nie odczytywanie sprawozdania kierownika osiedla spowodowane decyzją Zebrania z uwagi na
wcześniejszą możliwość zapoznania się z tym materiałem nie dawało uprawnień do nie
zatwierdzania przez Zebranie.
Zebrania były prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków
W dniu 04.02.2005 roku odbyło się Zebranie Grupy Członkowskiej nr 2 z następującym
porządkiem obrad;

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania

> 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjne - Wyborczej
6. Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej z bieżącej działalności Spółdzielni
7. Wybory uzupełniające 3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w związku z

wygaśnięciem mandatu ( par. 67 ust. 4 pkt. 2 i 3 statutu)
8. Wybory uzupełniające l członka Rady Nadzorczej w związku z utratą mandatu ( par. 76

ust. 6 pkt. B statutu)
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjne- Wyborczej z wyników głosowania
10. Zakończenie obrad

Zgodnie z listą obecności i protokołem Komisji Skrutacyjne - Wyborczej w zebraniu wzięło
udział 140 członków na 2930 uprawnionych co stanowiło 4,78 % ogółu i zebranie było
prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków

ROK 2006
Zawiadomieniami z dnia 12.05.2006 dotyczącego Grupu nr 2 oraz z dnia 25.05.2006
dotyczącego Grupy nr. l Zarząd Spółdzielni zgodnie z par. 86 ust, l statutu zwołał Zebrania Grup
Czonkowskich na dzień :
- 20.05.2006 - Grupa Członkowska nr. 2
03.06.2006 - Grupa członkowska nr l

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjne - Wyborczej i Komisji Wnioskowej
6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej i wybory członków Rady Nadzorczej
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Zgłoszanie kandydatów do Rady Osiedla i kandydatów na delegatów na Zebranie

Przedstawicieli oraz wybory Rady Osiedla i delegatów na Zebranie Przedstawicieli
9. Sprawozdanie Rady Osiedla
10. Sprawozdanie Kierownika Administracyjno - Technicznego ( dawnej Kierownika

Osiedla)
11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni wraz z realizacją wniosków z 2005 roku w tym

m.inn.:
- majątek wspólny
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- bilans podziałowy po wydzieleniu z Energetyka
-uwłaszczenie gruntów

12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Zatwierdzenie sprawozdania Kierownika Administracyjno - technicznego
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
15. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli i

przyjęcie wniosków w tych sprawach
a) propozycje zmian statutowych
b) określenie najwyższej sumy zobowiązań celem nabycia terenów inwestycyjnych przy

ulicy Wejherowskiej od Gminy Wrocław pod realizacje inwestycji mieszkaniowej
c) wynik z działalności Spółdzielni za 2005 rok

ló.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej - przyjęcie wniosków i postulatów grupy
członkowskiej
17. Zamknięcie obrad
Zgodnie z listą obecności i sporządzonym przez Komisję Skrutacyjno - Wyborczą w
zebranich udział wzięło:

• Zebranie Grupy Członkowskiej nr l - 152 członków na 2645 uprawnionych co stanowiło
5,75 % ogółu

• Zebranie Grupy Członkowskie nr 2 - 162 członków na 2956 uprawnionych co stanowiło
5,48 % ogółu

Zebrania były prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków.
Zgodnie w regulaminem ZGCz. wybór prezydium obrad w składzie Przewodniczący , Sekretarz

oraz dwóch Asesorów dokonywano w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów po
wyrażeniu przez kandydatów zgody na pracę w prezydium. Występujące przypadki wyboru do
prezydium ZGCz. Członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Osiedla nie było sprzeczne z
postanowieniami ustawy Prawo spółdzielcze i statutu ,który w $ 17 pkt. 8 stanowi„ że członkowi
Spółdzielni przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze o ile posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
ZGCz. dokonały wyborów Komisji wykazanych w zawiadomieniach w składzie osobowym i na
zasadzie określonym w regulaminie. Osoby wchodzące w składy poszczególnych komisji
wyraziły zgodę na pracę w tych komisjach.
W Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej , Zarządu
Spółdzielni, Rady Osiedla ,delegaci na ZPCz.
Dokonana przez lustratorów analiza porównawcza przedstawionych przez Zarząd spraw które
były przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w okresie objętym lustracją potwierdza, że
wszystkie tematy jakie były przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli Członków były
przedstawiane na Zebraniach Grup Członkowskich.
Na Zebraniach Grup członkowskich frekwencja była niska ale nie stwierdzono by Zarząd nie
dopełnił w pełnym zakresie zasad zwoływania Zebrań Grup Członkowskich a mała frekwencja
nie była spowodowana niedociągnięciami Zarządu , czy też umyślnym działaniem w tym
zakresie. Dokonana weryfikacja list obecności członków uczestniczących w Zebraniach Grup
Członkowskich potwierdza , że poszczególny członek uczestniczył tylko w zebraniu swojej
grupy członkowskiej i przysługiwał mu jeden głos
Z odbytych zebrań sporządzono protokoły , które podpisane są przez Przewodniczącego i
Sekretarza Zebrania i które przechowywane są w siedzibie Spółdzielni zgodnie z
obowiązującymi zasadami.Dokumentacja z odbytych zebrań sporządzona jest prawidłowo ,
starannie i jest kompletna.
Z treści protokołów wynika , że obrady Zebrań Grup Członkowskich przebiegały zgodnie z
regulaminem oraz z tematyką zawartą w przyjętym porządku obrad , który był spójny z podanym
wcześniej



W oparciu o powyższe ustalenia stwierdzić należy , że Zebrania Grup Członkowskich zostały
zwołane przez statutowo uprawniony organ w określonym statutowo terminie. Czynności
dokonywane przez Zebrania Grup Członkowskich nie wykazują sprzeczności z
uwarunkowaniami obowiązującego prawa
Realizacja wniosków podjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w okresie objętym
lustracją stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1.5 Rada Osiedla

Rada Osiedla jest organem opiniodawczym, wnioskodawczym Spółdzielni oraz kontrolnym
w stosunku do działalności administracji osiedla, działającym na terenie osiedla, działającym
na podstawie par. 88-91 statutu i uchwalonego przez Radę Nadzorczą zgodnie
z kompetencjami tego organu Regulaminem Rady Osiedla.

Rada Osiedla - kadencja 2002 -2006

• Osiedle nr l Popowice -Polana wybór w głosowaniu tajnym przez Zebranie Grupy
Członkowskiej w 2002 roku

1. Połubińska - Adamowicz Danuta
2. Dąbrowski Eugeniusz
3. HąjłaszJan
4. Czycz Andrzej
5. Kraj cer Maria
6. Sławińska Anna
7. Stryczek Karol

• Osiedle nr 2 Popowice - Park wybór w głosowaniu tajnym przez Zebranie Grupy
Członkowskiej w 2002 roku

1. Surówka Andrzej
2. Wystygło Andrzej

k 3. Klepacz Ignacy
4. Czapnik Halina
5. Tomaszewska Małgorzata
6. Stalinger Irena od maja 2004 roku w miejsce zmarłego Czyżyckiego Aleksandra
7. Włoch Krzysztof od czerwca 2005 w miejsce powołanego do Rady Nadzorczej

Siewaka Ryszarda

Rady Osiedla - kadencja 2006 -2010

• Osiedle nr l Popowice - Polana wybór w głosowaniu tajnym przez Zebranie Grupy
Członkowskiej w dniu 03.06.2006 roku :

1. Hajłasz Jan
2. Jaśkowiak Władysław
3. Cieszkowski Jan
4. Idzikowska Wiesława
5-
6.



7. Stryczek Karol

* Osiedle nr 2 Ropowice - Park wybór w głosowaniu tajnym przez Zebranie Grupy
Członkowskiej w dniu 20.05.2006 i 09.06.2006 roku:

1. Marcinkowski Stanisław
2. Zieliński Jerzy
3. Mazur Wacława
4. Hormański Wiesław
5. Bidziński Józef
6. Ziętak Krystyna
7. Maj Zofia

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Osiedli są organami samorządowymi Spółdzielni
najniższego szczebla.
Stosownie do par.4 Regulaminu Rady Osiedla do kompetencji tego organu należy :

l .wnioskowanie o ujęcie w planach gospodarczo - finansowych osiedla określonych zadań
wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców osiedla
2.opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego osiedla w zakresie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi
3.wytyczanie kierunków rozwoju, opiniowanie i koordynowanie planów działalności społeczno-
kulruralnej osiedla
4.kontrola działalności administracji osiedla ( rozumianej jako zakres obowiązków kierownika
ds. administracyjno - technicznych i jego zastępcy dotyczących fukcjonowania osiedla ) m.in.
poprzez:
- okresową ocenę realizacji zadań ujętych w planach gospodarczo- finansowych osiedla z
uwzględnieniem wskazywania priorytetów do realizacji
- uczestnictwo w przeglądach i odbiorach robót budowlanych
- ocenę działalności administracji spółdzielni ( rozpatrywanie skarg dotyczących jej pracy
składanych przez lokatorów )
- realizację podjętych przez Rady Osiedla wniosków dotyczących regulaminowej działalności
Rady Osiedla
5. inicjowanie oraz organizowanie działań w cdelu podniesienia estetyki osiedla i poprawy
warunków bytowych mieszkańców
6. organizowanie we własnym zakresie pomocy społecznej i międzysąsiedzkiej
7. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia
społecznego oraz organizowanie rozjemstwa wśród członków i mieszkańców osiedla
8.współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w
dziedzinie realizacji zadań socjalnych i kulturalno - oświatowych na osiedlu
9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i skarg zgłoszonych przez mieszkańców
10. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla nie zastrzeżonych w
kompetencjach innych organów w statucie Spółdzielni
11. współpraca z delegatami na Zebranie Przedstawicieli poprzez organizowanie z nimi
okresowych spotkań

W par. 7 Regulaminu Rady Osiedla postanowiono , ze członek Rady Osiedla posiada
uprawnienie do składania wniosków do Rady Nadzorczej i Zarządu w granicach statutowych
uprawnień Rady Osiedla . Jednakże wnioski takie składane winne być jedynie za pośrednictwem
Rady Osiedla, Zaznaczyć tu należy , że Rada Osiedla jest organem statutowym Spółdzielni a
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więc pojedynczy członek Rady Osiedla nie może swój wniosek traktować jako wniosek organu,
co potwierdza par. 16 w/w regulaminu , który stanowi , że - wnioski Rady Osiedla zapadają
zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub jego zastepcy.Rada Osiedla
może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem bądź uchwała istotną dla Osiedla wraz z
uzasadnieniem.

Funkcja kontrolno - nadzorcza nad działalnością spółdzielni powierzona została statutowo
Radzie Nadzorczej i organ ten nie może te czynności przekazać organowi niższemu. Na
podstawie regulacji zawartych w ustawie Prawo spółdzielcze za całokształt działalności
Spółdzielni odpowiada Zarząd. Zarząd też ma wszelkie uprawnienia jako kierownik zakładu
pracy do prowadzenia kontroli wewnętrznej wszystkich komórek organizacyjnych Spółdzielni
zatwierdzonych strukturą przez Radę Nadzorczą. Stosownie do par. 6 w/w regulaminu Rada
Osiedla współdziała z kierownikiem ds. administracyjno- technicznych i mogą podejmować
wspólne inicjatywy.
W toku lustracji dokonano analizy dokumentacji pracy Rad Osiedlowych
Stosownie do postanowień par. 13 w/w regulaminu posiedzenia prezydium i Rady Osiedla winny
być protokołowane a podjęte wnioski winny być numerowane w obrębie danego roku co nie

\ zawsze było realizowane w szczególności przez Radę Osiedla - Park.
Zgodnie z par. 19 pkt. 2 w/w regulaminu wszystkie dokumenty i akta związane z działalnością
Rady Osiedla winne być przechowywane w siedzibie Spółdzielni co w praktyce nie jest
stosowane , gdyż potrzebne lustratorom materiały dostarczali przedstawiciele Rad Osiedla z
zewnątrz.
W szczególności zastrzeżenia wnosimy do pracy Rady Osiedla - Park wykraczające poza rolę
opiniodawczą w zakresie planowania działalności spółdzielni a kierowaną w trybie nadzoru nad
działalnością Spółdzielni.Protokoły tej Rady Osiedla są często nieprzejrzyste a zapisy zdań i
ocen odrębnych wymieniane imiennie bez zgody osoby zainteresowanej nie powinny mieć
miejsca w tych protokołach.Występuje zbędna korespondencja pomiędzy Zarządem a Radą
Osiedla. Zwrócić należy w tym przypadku uwagę na fakt, że zgodnie z obowiązującymi obecnie
postanowieniami ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw
również dokumentacja pracy Rady Osiedla jest do wglądu zainteresowanych członków
Spółdzielni..Z analizy dokumentacji pracy tej Rady Osiedla wynika , że oprócz podstawowych
zadań dotyczących statutowych zadań do których realizacji zobowiązana jest Rada Osiedla ,
tworzono front działań całkowicie nie pokrywający się z celami statutowymi.

ŁW par. 18 Regulaminu Rady Osiedla postanowiono , że członkowie Rady Osiedla są uprawnieni
do pobierania diet za udział w pracach Rady. Wysokość diet ustala Rada Nadzorcza odrębną
uchwałą. Statut nie stanowi jednak czy członkom Rady Osiedla za ich pracę przysługuje
wynagrodzenie i kto określa jego wysokość.

Koszty Rady Osiedla w latach objętych lustracją przedstawiają się następująco ;

Rok
2004
2005
2006
Razem

RO Polana
14271,24
24 139,60
22540,61
60951,45

ROPark
19998,58
21 072,25
23 664,49
64 735,32

RO Ogółem
34 269,82
45211,85
46205,10
125686,77



1.3 Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni

Polityka zatrudnienia w lustrowanej Spółdzielni prowadzona była w oparciu o strukturę
organizacyjną zatwierdzoną przez Rade Nadzorczą,

• Uchwałą nr 13/2004 Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni na
rok 2004
- łącznie 106 etatów w tym:
Zarząd-20,25 etaty
Osiedle PQ lana - 33 etaty
Osiedle Park - 34,75 etaty
Zespół Remontowy - 18 etatów

• Uchwałą nr 14/2004 Rada Nadzorcza zatwierdza koszty wynagrodzeń na rok 2004 w
wysokości 3 951 000,00 zł w tym:
-Zarząd-l 133 000 ,00 zł
- Osiedle Polana- l 081 000,00 zł
- Osiedle Park - l 087 000,00 zł
- Zespół Remontowy - 650 000,00 zł

• Uchwały nr 100/2004 Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni na
rok 2005 w przeliczeniu na etaty :
- Pion Prezesa - 9
- Pion V-ce Prezesa ds. GZM - 85,25
- Pion Głównej Księgowej - 11
-Razem-l 05,25

• Uchwały nr 102/2004 Rada Nadzorcza zatwierdza koszty wynagrodzeń na rok 2005 w
wysokości 4 077 000 ,00 zł w tym :
-Zarząd-l 123 000 ,00 zł
- Osiedle Polana -l 097 000 ,00 zł.
- Osiedle Park - l 219 000,00 zł
- Zespół Remontowy - 587 000,00 zł
- Sekcja ds. inwestycji, przetargów kosztorysowania - 51 000,00 zł.

• Uchwałą nr 92/2005 Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni na
rok 2006 zakładając zatrudnienie w wysokości 104,75 etatu

k - Zarząd - 23 etaty
- Zespół Nieruchomości - 9 umysłowych, 40,75 gospodarze domów, 15 konserwatorów
- Zespół Remontowy- l umysłowy ,16 konserwatorów

• Uchwała^nr 93/2005 Rada Nadzorcza zatwierdza koszty wynagrodzeń na 2006 rok w
wysokości 4 339 000 zł w tym :
-Zarząd-l 535 000,00 zł

Nieruchomości - 2 221 000, 00 zł
Zespół Remontowy - 583 000 ,00 zł

Stan zatrudnienia i wykorzystany fundusz płac został przedstawiony w tabeli nr 3 stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu.

Sprawdzono systemem wybiórczym akta osobowe pracowników etatowych Spółdzielni w
oparciu o rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2003-12-17
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracowników oraz w oparciu o rozporządzenie ministra zdrowia i opieki socjalnej z dnia 1996-
05-30 w sprawie badań lekarskich.



1. Pani Adamczyk Irena zatrudniona w Spółdzielni od 1987 roku na stanowisku gospodarz
domów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

2. Pani Belica Iwona zatrudniona w Spółdzielni od 1992 roku na stanowisku gospodarz
domów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

3. Pani Kroił Małgorzata zatrudniona w Spółdzielni od 1998 roku na stanowisku gospodarz
domów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

4. Pani Strzelczyk Celina zatrudniona w Spółdzielni od 1987 roku na stanowisku gospodarz
domów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

5. Pan Grzelik Paweł zatrudniony w Spółdzielni od 1985 roku na stanowisku konserwator -
hydraulik w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

6. Pan Jakubowski Jacek zatrudniony w Spółdzielni od 1986 roku na stanowisku konserwator
- elektryk w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

7. Pan Szuszkiewicz Henryk zatrudniony w Spółdzielni od 1996 roku na stanowisku
konserwator - malarz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

8. Pan Kassaraba Adam zatrudniony w Spółdzielni od 2007 roku na stanowisku pracownik
budowlany - brukarz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

9. Pan Leszkiewicz Marek zatrudniony w Spółdzielni od 1999 roku na stanowisku pracownik
budowlany - blacharz, dekarz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

10. Pan Trzyna Krzysztof zatrudniony w Spółdzielni od 1993 roku na stanowisku pracownik
budowlany - hydraulik, spawacz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

11. Pan Zbierski Stanisław zatrudniony w Spółdzielni od 1983 roku na stanowisku pracownik
budowlany- murarz ,malarz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

12. Pani Bąk Maria zatrudniona w Spółdzielni od 1986 roku na stanowisku Kierownik Działu
Finansowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

13. Pani Dudek Maria zatrudniona w Spółdzielni od 2007 roku na stanowisku magazynier w
pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny

14. Pan Kubicki Andrzej zatrudniony w Spółdzielni od 2000 roku na stanowisku majster
zespołu konserwatorów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

15. Pani Stępień Barbara zatrudniona w Spółdzielni od 1997 roku na stanowisku inspektor ds.
windykacji czynszów w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

16. Pan Słowik Bogdan zatrudniony w Spółdzielni od 2005 roku na stanowisku Kierownik
Działu Inwestycji - inspektor nadzoru d.s budowlanych w pełnym wymiarze czasu pracy na
czas nieokreślony

17. Pani Woźniak Maria zatrudniona w Spółdzielni od 1991 roku na stanowisku Specjalista ds.
finansowych - płace w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony

Weryfikacja akt osobowych pracowników w dostosowaniu do obowiązujących przepisów nie
wykazała rozbieżności. Spółdzielnia prowadzi dla każdego pracownika akta osobowe
składające się z trzech części.
Teczki zawierają wszystkie niezbędne dokumenty osobowe. Pracownicy posiadają zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności potwierdzone przyjęcia własnoręcznymi
podpisami oraz aktualne zaświadczenia lekarskie z badań okresowych, jak również aktualne
zaświadczenia o przeszkoleniu BHP. Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 226 oraz
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1997-09-26 w sprawie ogólnych
przepisów pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997-09-23 póz. 844) Spółdzielnia poinformowała
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaniem pracy oraz z zasadami
ochrony przed zagrożeniem.

Spółdzielnia jako administrator danych osobowych przetwarza dane swoich pracowników
w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy poprzez gromadzenie i przetwarzanie akt
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osobowych. Dostęp do zbioru danych oraz ich przetwarzania ma wyłącznie osoba, która
uzyskała upoważnienie wydane przez Zarząd. Pracownik ten jest zapoznany z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz złożył oświadczenie o zachowaniu ich
w tajemnicy.
Akta osobowe pracowników są odpowiednio zabezpieczone.

Spółdzielnia posiada regulamin pracy uchwalony przez Zarząd w dniu 21.12.2004 roku -
uchwała nr 50/04 wraz z aneksem nr l z dnia 01.12.2007 roku. Czas pracy wynosi 8 godzin na
dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy , przy zastosowaniu
miesięcznego okresu rozliczeniowego
Ustalono następujące godziny rozpoczęcia i kończenia pracy :
a) Dla pracowników dla których miejscem pracy są biura Zarządu :

- poniedziałki, środy i piątki od 7 do 15
- wtorki i czwartki od 9 do 17

b) dla pracowników Grupy Remontowej
- we wszystkie dni tygodnia od 7 do 15

c) dla majstrów ,magazyniera ,konserwatorów
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7 do 15
- czwartki od 9 do 17

d) dla administratorek
- codziennie od 7 do 15

e) dla gospodarzy domów
- czas pracy określa się wymiarem ich zadań i nie jest ewidencjonowany

Pracownicy każdorazowo potwierdzają przybycie do pracy podpisując listę obecności.
W przypadku, gdy święto przypadało w wolne soboty pracownikom udzielano inny dzień
wolny od pracy. Spółdzielnia dokonywała zwolnień pracowników od pracy w trybie i na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy i w przepisach wykonawczych.
Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdego pracownika roczną kartę obecności w pracy.
Dokumenty te prowadzone są na bieżąco i prawidłowo.
Wyjazdy służbowe poza wyjazdami miejscowymi odbywały się na podstawie delegacji
podpisanej przez zwierzchnika.

Podstawową zasadą wynagradzania za pracę w Spółdzielni jest zasada wynagradzania wg
ilości, jakości pracy, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy oraz wydajności pracy.
Szczegółowe zasady wynagradzania reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w
dniu 07.01.2005 roku pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Zarządem Związku Zawodowego
Pracowników SMLW Popowice wraz z protokółami dodatkowymi nr l z dnia 29.08.2005 roku
oraz nr 2 z dnia 22.09.2006 roku. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz protokoły dodatkowe
zostały w terminie wpisane do Rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy Okręgowego
Inspektora pracy we Wrocławiu. ZUZP obowiązuje wszystkich pracowników Spółdzielni w
wyłączeniem członków Zarządu i Głównego Księgowego dla których odrębne zasady
wynagradzania wprowadziła Rada Nadzorcza uchwałą nr 7/2005 z dnia 18.01.2005 roku.
Zaszeregowania i przeszeregowania pracowników dokonywane są przez Zarząd. W latach
objętych lustracją były zgodne z regulaminem.
Przysługujące pracownikom w okresie zatrudnienia inne składniki wynagradzania naliczano
i wypłacano prawidłowo. Listy płac opracowane są na podstawie prawidłowo opracowanych
dokumentów, sprawdzonym pod względem formalnym. Obliczenia wynagrodzeń brutto,
obliczenia i potrącenia w zweryfikowanej dokumentacji nie wykazały rozbieżności. Listy płac
sprawdzane są pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzane przez Prezesa Zarządu.
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W lustrowanej Spółdzielni kontrola wewnętrzna prowadzona była przez Zarząd Spółdzielni na
różnych etapach realizacji zadań a mianowicie:
- na etapie powziętych zamierzeń,
- w różnych przedziałach prowadzonego działania
- po zakończeniu działania.
Wnioski z kontroli wewnętrznej były omawiane w toku posiedzeń Zarządu, jak również na
posiedzeniach Rady Nadzorczej, co jest odnotowane w protokołach z tych posiedzeń. Zarząd
Spółdzielni określał zakres i formę kontroli zapewniając prawidłowe i terminowe wykonywanie
zadań. Jednocześnie nie ograniczało to samodzielności pracowników a pracowników
konsekwencji odpowiedzialności za wyniki ich działalności.

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych zapewniono pokoje biurowe,
których stan techniczny jest należyty. W pokojach biurowych, gdzie są zorganizowane
stanowiska pracy z użyciem komputera znajdują się odpowiednie meble. Pracownicy mają
zapewnione sanitariaty.
Podręczny sprzęt gaśniczy jest rozmieszczony w obiekcie a przeglądy gaśnic prowadzone są na
bieżąco.

Spółdzielnia prowadzi gospodarkę magazynową dla potrzeb włanych służb konserwacyjnych
oraz Zespołu Remontowego.Zasady prowadzenia magazynu zostały określone w Instrukcji
magazynowej zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni. Materiały przechowywane w magazynie
są ubezpieczone od ognia i kradzieży. Są zabezpieczone przed uszkodzeniem , zniszczeniem i
utratą. Pomieszczenie magazynowe jest odpowiednio zabezpieczone i wyposażone w sprzęt
p.poz. W czasie dokonywanej kontroli magazynu nie stwierdzono przebywania w nim osób
postronnych..Pracownik, któremu powierzono mienie w magazynie otrzymał za pokwitowaniem
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności . W aktach osobowych tego pracownika
znajduje się podpisana deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone
mienie. Każdy rodzaj materiału w magazynie ma wyznaczone miejsce do składowania.
Materiały wymagające bieżącej lub okresowej konserwacji są konserwowane zgodnie z
właściwymi instrukcjami producentów. Materiały do magazynu przyjmowane są na podstawie
odpowiednich dokumentów. Dotfcyczy to również dokumentów na podstawie , których

i wydawane są materiały.W magazynie prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościwą systemem
komputerowym w programie „Gospodarka magazynowa", która jest uzgadniana z księgową
ewidencją w programie FK.
Lustratorzy dokonali weryfikacji zapasów niektórych materiałów znajdujących się w magazynie.
Zbadano niektóre materiały ustalając ich stan w magazynie przez przeliczenie i stwierdzono co
następuje :
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Symbol

04-60-3503-7
06-03-0702-1
06-03-6332-9
06-16-7334-4
06-73-0615-1
06-73-5768-7
09-34-4702-5
11-61-0036-5
11-62-0316-1
11-62-2525-9

Nazwa artykułu

Rura miedziana 18
TrójnikD lOoc
Redukcja D 40
Śrubunek oc D 40
Zamek wpuszczany
Rynna PCV
Wodomierz
Przycisk św.p/t
Gniazdo natablicowe
Rozdzielnia 8-MOD

Jm

mb
szt
szt
szt
szt
mb
szt
szt
szt
szt

Stan
ewidencyjny
4
19
46
20
16
69
32
4
12
14

Stan
rzeczywisty
4
19
46
20
16
69
32
4
12
14

Różnice

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12-005017-1
13-02-0412-8
13-12-0010-1
13-42-2421-3
13-52-8829
14-28-2602-3
15-41-0107-2
17-81-0219-6
28-30-5306-6
28-90-0050

Silikon szklarski
Emulsja szara
Płyn do szyb 1 1
Złączka PP
Taśma izolacyjna
KostkaS cmszara
Klosz do PK- 108
Kij do grabi
Tarczado metalu
Miotła uliczna

szt
1
szt
szt
szt
m2
szt
szt
szt
szt

32
330
41
14
29
117,44
56
40
31
64

32
330
41
14
29
117,44
56
40
31
64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stan ewidencyjny wykazano w powyższej tabeli po uzgodnieniu obrotów i sald ewidencji
magazynowej z obrotami i saldami ewidencji księgowej na dzień kontroli z uwzględnieniem
obrotów według ostatnich dokumentów przychodowego i rozchodowego ,
W związku z ustaleniami zawartymi powyżej nie wniesiono zastrzeżeń.

2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni ( i budynków z nimi
związanych oraz racjonalność ich wykorzystania )

Zagadnienia związane z gospodarką gruntami wykazane zostały w tabeli nr 2 stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu.

Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym
Według stanu na 31.12.2004 roku

Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów ogółem
z tego :

a) Powierzchnia zabudowana
b) Powierzchnia komunikacyjna
c) Powierzchnia rekreacyjna
d) Tereny zielone
e) inne

Polana m2

150776
26036
55015
13340
54620
1765

Park m2

186730
34166
65504
13936
63632
8492

Razem m2

336 506
60202
120519
27276
118252
10257

Zestawienie gruntów będących we władaniu Spółdzielni
Według stanu na 31.12.2005

Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów razem
w tym :
- prawo własności
- użytkowanie wieczyste
z tego :

a) powierzchnia zabudowana
b) powierzchnia komunikacyjna
c) powierzchnia rekreacyjna
d) tereny zielone
e) inne

Polana m2

150970
88458
62512

26230
55015
13340
54620
1765

Park m2

186364
75029
111 335

34800
65504
13936
63632
8492

Razem m2

337 334
163487
173847

61030
120519
27276
118252
10257



Zestawienie gruntów będących we władaniu Spółdzielni
Według stanu na 31.12.2006

Wyszczególnienie

Powierzchnia gruntów razem
w tym:
- prawo własności
- użytkowanie wieczyste

Polana
m2

155022
90859
64163

Park m2

182246
100 722
81524

Razem m2

337 268
191581
145 687

Z uwagi na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w zakresie szczegółowego określenia
powierzchni zabudowanej, powierzchni komunikacyjnej , powierzchni rekreacyjnej oraz terenów
zielonych i innych nie podano tych danych w protokole.

W roku 2004, 2005 spółdzielnia posiadała dodatkowo powierzchnię gruntu w udziale 42,27 %
majątku wspólnego z podziału Spółdzielni Energetyk tj. 7 974,20 m2 w tym :

• Powstańców Śl - l 275,30 m2
• Kobierzycka - 2 676, l O m2
• Zachełmie - 4 022,80 m2

W roku 2006 spółdzielnia posiadała dodatkowo powierzchnię gruntu w udziale 42,27 % majątku
wspólnego z podziału Spółdzielni Energetyk tj. 3 951,40 m2

Majątek wspólny - udział spółdzielni Popowice;

• Pawilon ul. Powstańców Śl. 159 powierzchnia użytkowa 3 550 m2 KW 11 4141 AM l
obręb Borek działka nr 68/4 o powierzchni 377 m2 , działka nr 68/8 o powierzchni 2640
m2

• Baraki ul. Kobierzycka 15 a , 15 b - powierzchnia użytkowa l 081,07 m2 KW 115434
AM 21 obręb Klecina działka nr 9 o powierzchni 6 331 m2

• Ośrodek wypoczynkowy Zachełmie 64 - powierzchnia użytkowa 442,70 m2 . W wyniku
porozumienia wszystkich trzech udziałowców nieruchomość Zachełmie została zbyta
aktem notarialnym w grudniu 2006 roku za kwotę 720 000 ,00 zł z czego Spółdzielni
Popowice przypadło 42,27 % tej kwoty stosownie do posiadanych udziałów.

Spółdzielnia złożyła w sądzie pozwy o wyegzekwowanie swoich
wspólnym.

udziałów w majątku

W lustrowanej Spółdzielni nie występuje sytuacja ( art. 35 ust. l ) , kiedy spółdzielnia nie
posiada własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu a zostały wybudowane budynki
lub inne urządzenia trwale związane z gruntem przed 5.12.1990 rokiem.
Wszystkie budynki i inne urządzenia były wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę lub
na podstawie pozwolenia na użytkowanie.



Zestawienie powierzchni g r Mu z prawem własności oraz w użytkowaniu »• "^czystym Spółdzielni Mieszkaniowej
U ^łrsko-Własnościowej "ROPOWICE" 31.12.*

Lp- Adres - budynek Numer
KW

Akt notarialny
AM

obręb
Numer
działki

Pow.
działki

Pow. gruntu
[ha]

Uwagi

ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Białowieska 5-11

Białowieska 13-23

Białowieska 29-35
Białowieska 37-43

Jelenia 4-26

Jelenia 28-56

Niedźwiedzia 6-12

Niedźwiedzia 14-24

Niedźwiedzia 30-36
Niedźwiedzia 38-44
Niedźwiedzia 21-21b
Niedźwiedzia 23-27
Niedźwiedzia 29-33
Niedźwiedzia 35-39
Niedźwiedzia 41 -45
Niedźwiedzia 47-51
Niedźwiedzia 53-61
Popowicka 10-16
Popowicka 18-24

Popowicka 30-58

Popowicka 49-61

Popowicka 62-68

Żubrza 1-5

Żubrza 7-1 1

Żubrza 13-17

WR1 K/001 841 76/7

WR1 K/001 84171/2

WR1 K/001921 35/7

WR1 K/001 96448/2

WR1 K/00196923/6

WR1 K/001 541 77/4

WR1 K/001 84167/1

WR1 K/001 9221 3/8

WR1 K/001 86907/5

WR1 K/001 8691 4/7

WR1 K/001 8691 3/0

WR1 K/001 841 66/4

WR1K/001 92138/8

WR1 K/00068521/2

WR1 K/001 88943/3

WR1 K/00186912/3

WR1 K/001 86906/8

WR1 K/001 66905/1

694/2005
z 25.04.05 r.

706/2005
z 25.04.05 r.

3041/2005
z 27.1 2.05 r.

1097/2006

z 17.05.06 r.

1260/2006
z 31 .05.06 r.

688/2005
2 25.04.05 r.

700/2005
z 25.04.05 r.

3035/2005
z 27.1 2.05 r.

1644/2005
2 25.07.05 r.

1650/2005
z 25.07.05 r.

1656/2005
z 25.07.05 r.

730/2005
z 25.04.05 r.

3047/2005
z 27. 12.05 r.

748/2005
z 25.04.05 r.

2367/2005
z 30.09.05 r.

1626/2005
z 25.07.05 r.

1632/2005
z 25.07.05 r.

1638/2005
z 25.07.05 r.

11

11

11

12

11

11

11

11

12
11

12

12

9

11

9

11

12

12

12

6/15

6/12

6/8
6/19

12/21
12/22
6/20
7/2

6/16

6/14

6/10
6/18

11/18
17/8

11/19

11/20

8/9

16/12
16/15

8/5

16/4

11/15

11/16

11/17

razem własność

0,3383

0,5737

0,4502
0,0147
0,7007
0,0085
0,9857
0,0319

0,3421

0.5341

0,6014
0,0184

0,4855
0,0014

0,4495

0,4975

1,1043

0,0112
0,6641

0,5463

0,3123

0,1342

0,1300

0,1499

9,0859

0,3383

0,5737

0,4649

0,7092

1,0176

0,3421

0,5341

0,6198

0,4869

0,4495

0,4975

1,1043

0,6753

0,5463

0,3123

0,1342

0,1300

0,1499

9,0859



r

1C)

20

21

22

?3

?<1

Jelenia kom. wewn., zieleń

Niedź.-Starogran. kom., zieleń

Białowieska zieleń
Białowieska komun, wewn.zieleń

Białowieska, komun. wewn.
Biał.-NiedŹ. ciąg pieszo -jezdny

Popowicka zieleń
Popowicka zieleń
Starograniczna 32
Popowicka 26 pawilon
Popowicka 28 pawilon
Białowieska miejsca postojowe

PopOW.-NiedŹ. miejsca post.zieleń

Jelenia-Niedź, piać zabaw
Popowicka miejsca post.zieleń, d r.
Popowicka droga wewn.

teren inwest.

Starograniczna 28 pawilon
Starograniczna teren niezabud.

Starograniczna teren niezabud.
Starograniczna teren niezabud.

WR1 K/00048030/7

WR1 K/00048031/4

WR1K/00050792/3

WR1 K/00050793/0

WR1 K/0005271 5/4

WR1 K/00055869/9

AL. nr 2486/72

z 11. 02.1 972 r.

AL.nr 2493/1 972

z 11. 02.1 971 r.

AL.nr 9706/1 973

z 08.05.1 973 r.

AL.nr 9699/1 973

z 08.05.1 973 r.

Rep. A nr401 2/2006

Z 21 .06.2006 r.

wiecz. użytków.

do 29.01 .2073 r.

Rep. A nr401 2/2006
z 21 .06.2006 r.

12

11

g
9
12

11

11

12

12/19
11/21

6/5
6/11
6/13
6/17
8/8

8/10
12/18
16/9
16/6
8/2

16/8
16/11
16/13
16/14

3/7
3/8

11/2
10/3

12/13
12/16

razem

ogółem

0,0440
0,5101
0,2076
0,9499
0,0814
0,2460
0,2380
0,3518
0,7193
0,1580
0,1820
0,4432
0,1086
0,5053
0,2356
0,1373
0,1860
0,4629
0,1930
0,0967
0,0368
0,3228

6,4163

15,5022

0,5541

1,4849

1,3091

1,7700

0,6489

0,6493

6,4163

15,5022



Zestawienie powierzchni gr i u z prawem własności oraz w użytkowaniu \ Czystym Spółdzielni Mieszkaniowej
LokMrsko-Własnościowej "ROPOWICE" 31.12.2006 r.

Lp. Adres - budynek Numer
KW

Akt notarialny AM
obręb

Numer
działki

Pow.
działki

Pow. gruntu
[ha]

Uwagi

ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Białowieska 4-10
Białowieska 12-16
Białowieska 18-22
Białowieska 24-30

Białowieska 32-42

Białowieska 44-54

Białowieska 68-70
Białowieska 76-82

Bobrza 2-26

Bobrza 28-44

Popowicka 70-76

Popowicka 78-84

Popowicka 86-92
Białowieska 72-74

Popowicka 96-1 02

Popowicka 104-132

Popowicka 136-142

Popowicka 144-150
Popowicka 152-158
Wejherowska 3-9
Wejnerowska 1 9-29
Wejherowska 11-17
Wejherowska 31-41

Wejherowska 55-59

Wejherowska 61-65

Wejherowska 67-71
Wejherowska 73-77

WR1K/001 86910/9

WR1 K/001 86909/9

WR1 K/001 86904/4

WR1 K/001 86915/4

WR1K/00191486/5

WR1 K/001 88946/4

WR1 K/00 196447/5

WR1 K/001 96459/2

WR1 K/001 91 484/1

WR1 K/001 91 485/8

WR1 K/001 841 65/7

WR1 K/001 921 40/5

WR1 K/001 841 68/8

WR1K/00184169/5

WR1K/00184172/9

WR1 K/001 841 64/0

WR1K/00188938/5

WR1 K/001 88941/9

WR1 K/001 88942/6

1662/2005
z 25.07.05 r.

1668/2005
z 25.07.05 r.

1674/2005
z 25.07.05 r.

1680/2005
z 25.07.05 r.

2892/2005
z 09.1 2.05 r.

2343/2005
z 30.09.05 r.

1091/2006
z 17.05.06 r.

1103/2006
z 17.05,06 r.

2898/2005
z 09. 12.05 r.

2904/2005
z 09.1 2.05 r.

724/2005
z 25.04.05 r.

3053/2005
z 27. 12.05 r.

736/2005
z 25.04.05 r.

742/2005
z 25.04.05 r.

71 2/2005
z 25.04.05 r.

718/2005
z 25.04.05 r.

2349/2005
z 30.09.05 r.

2355/2005
z 30.09.05 r.

2361/2005
z 30.09.05 r.

10

10

10

10

8
10

8

8

8
11

8

8
10

8

8

8

8

10

10

8

8

8

11/30

11/29

11/28

11/26

5/17
9/10

2/42

2/40
2/50
5/18
2/6

5/20

5/19
9/9

2/35

2/52

2/15

2/21

4/16

4/18

2/43

2/44

2/45

0,3959

0,4719

0,5516

0,4575

0,0247
0,4308

0,8627

0,7020
0,0440
0,3172
0.0194

0,4210

0,3727
0,2375

0,4178

0,6697

0,4115

0,9498

0,6554

0,6903

0,2343

0,2065

0,5280

0,3959

0,4719

0,5516

0,4575

0,4555

0,8627

0,7460

0,3366

0,4210

0,6102

0,4178

0,6697

0,4115

0,9498

0,6554

0,6903

0,2343

0,2065

0,5280



razem własność

20

?1

22

23

24

?ft

26

27

Teren zieleni - park
Białowieska zieleń, cz. plac zabaw

Białowieska ciąg pieszo-jezdny
Białowieska komunikacja wewn.
Białowieska komunikacja wewn.
Białowieska ciąg pieszo-jezdny

Wejherowska komunikacja wewn.
Wejherowska ciąg pieszo-jezdny
Wejherowska komunikacja wewn.
Wejherowska komunikacja wewn.
Wejherowska ciąg pieszo-jezdny

Bobrza-Popowicka plac zabaw
Bobrza miejsca postojowe, zieleń

Popowicka 134
Popowicka 134a

Wejherowska 47
Wejherowska 47a
Wejherowska 47b
Wejherowska teren niezabudow.
Wejherowska komun. wewn.
Wejherowska/Ojców Obl. zieleń
Wejherowska komun. wewn.
OJCÓW Oblatów cześć ulicy

;eren inwest.

Legnicka 57 pawilon

Legnicka 61 przychodnia

WR1 K/00050997/0

WR1 K/00051 283/9

WR1 K/00051 284/6

WR1 K/000531 99/7

WR1 K/00053465/3

WR1 K/00054567/5

WR1 K/00057230/5

WR1 K/00063517/6

ALnr 30745/1 973

z05.11.1973r.

A nr 2576/82
z 16.07.1 962 r.

ALnr 30779/1 973
z 05.1 1.1973 r.

Rep.Anr401 2/2006
z 21 .06.2006 r.

AL.nr 7138/1 974
z 05.04. 1974 r.

Rep.Anr401 2/2006

Z 21 .06.2006 r.

A nr 1299/1 982
z 27.04. 1982 r.

z 16.07. 1982 r.

z 22.06. 1988 r.

z 22.09.1 982 r.

10

10

10

8

8

10

10

10

9/11
9/12

11/24
11/25
11/27
11/31
4/13
4/14
4/15
4/17
4/19
2/3

2/53
2/34
2/16
2/27
2/31
2/48
2/28
2/24
2/41
2/46
2/47
2/49

4/5

4/21

4/9

razem

ogółem

łącznie Polana + Park

10,0722

2,0854
0,1239
0,3704
0,3157
0,1107
0,1781
0,1140
0,4811
0,0864
0,0767
0,1691
0,3890
0,3518
0,5171
0,0870
0,0098
0,0204
0,2706
0,1109
0,0404
0,0947
0,0625
0,0529
0,0508

0,8491

0,5052

0,6287

8,1524

18,2246

33,7268

10,0722

2,2093

0,9749

0,9273

1,3449

0,7130

0,8491

0,5052

0,6287

8,1524

18,2246

33,7268

*



Zgodnie z Uchwał^nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12.06.2003 roku w sprawie
udzielenia bonifikat, rozkładania na raty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy
sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu
wieczystym i zabudowanych na cele mieszkalne, Gmina zgodnie z obowiązującą procedurą
dokonała wyboru rzeczoznawcy majątkowego , który sporządził operaty szacunkowe wyceny
działek gruntu zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
Po podjęciu przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwały nr 9/02 w sprawie podziału
nieruchomości na podstawie dokonanego podziału geodezyjnego wyodrębniono 37
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe niezbędnych do ustanowienia własności
lokali:

• W osiedlu Polana 18 nieruchomości
• W osiedlu Park 19 nieruchomości

Na podstawie prawomocnych uchwał Zarządu Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu
odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości oraz Uchwały nr X/192/03 rady Miejskiej
Wrocławia Zarząd Spółdzielni podpisał z Gminą Wrocław umowy notarialne w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości gruntowych i tak :

• Rok 2005 - 33 nieruchomości
• Rok 2006 - 4 nieruchomości

Proces ten całkowicie zakończono w maju 2006 roku

W związku z nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowych spółdzielnia w miarę
sukcesywnego podpisywania aktów notarialnych regulowała zobowiązania finansowe wpłacając
jednorazowo I ratę wartości gruntu oraz 100 % VAT od całości wyceny co wynosiło :

• na dzień 31.12.2005 roku - 804 825, 46 zł
• na dzień 31.12.2006 roku - 152 467,54 zł

Zgodnie z w/w uchwałą Rady Miejskiej spłatę pozostałych należności za wykup gruntów
rozłożono w rocznych ratach :

• grunty nabyte w 2005 roku należność l 528 904,00 zł do roku 2009
• grunty nabyte w 2006 roku należność 288 632,00 zł do roku 2010

Ogółem wartość wykupu gruntu obejmującego 33 nieruchomości z roku 2005 wynosiła
\ - 2 333 729,46 zł

Ogółem wartość wykupu gruntu obejmującego 4 nieruchomości z roku 2006 wynosiła
-441 099,54 zł

Razem wartość wykupionych gruntów wynosiła 2 774 829,00 zł brutto ( 2 274,00 zł + VAT
500379,00 zł)

Poniżej przedstawiamy zestawienia wszystkich nieruchomości gruntowych nabytych na
własność , dla których IV Wydział ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego we Wrocławiu założył
nowe księgi wieczyste.



ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 1

Lp

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

oznaczenie budynków

nazwa ulicy

2
Białowieska

Białowieska
Białowieska

Białowieska

Jelenia

Jelenia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Żubrza

Żubrza

Żubrza

nr

3

5-11

13-23

29-35

37-43

4-26

28-56

6-12

14-24

21 -21 b

23-27

29-33

30-36

38-44

35-39

41 *̂5

47-51

53-61

10-16

18 -24

30-58

49-61

62-68

1-5

7-11

13-17
razem

numer

uchwały

4
43/2004

44/2004

29/2005

38/2005

39/2005

29/2004

28/2004

31/2004

30/2005

30/2004

42/2004

36/2004

36/2005

35/2004

19/2005

32/2004

33/2004

34/2004

data

5

23.11.04r.

23.11.04r.

06.09.05r.

29.11.05r.

29.11.05r.

23.11.04r.

23.1 1 .04r.

23.11.04r.

06.09.05r.

23.1 1 ,04r.

23.1 1 .04r.

23.11.04r.

11.10.05r.

23.11.04r.

01 .06.05r

23.11.04r

23.11.04r

23.11.04r

AM

6

11

11

11

12

11

11

11

12

11

11

12

12

9

11

9

11

12

12

12

nr
działki

7
6/15

6/12

6/8

6/19

12/21

12/22

6/20

7/2

6/16

6/14

11/18

17/8

razem

6/10

6/18

11/19

11/20

8/9

16/15

16/12

8/5

16/4

11/15

11/16

11/17
razem

pow.
(ha)

8

0,3383

0,5737

0,4649

0,7092

1,0176

0,3421

0,5341

0,4855

0,0014

0,4869

0,6198

0,4495

0,4975

1,1043

0.6753

0,5463

0.3123

0,1342

0,1300

0,1499
0,0859

numer KW własność

9

WR1 K/001 841 76/7

WR1K/001 84171/2

WR1 K/00192135/7

WR1 K/00 196448/2

WR1 K/001 96923/6

WR1 K/001 841 77/4

WR1K/00184167/1

WR1 K/001 86907/5

WR1K/001 9221 3/8

WR1K/00186914/7

WR1 K/001 8691 3/0

WR1K/00184166/4

WR1 K/001 921 38/8

WR1 K/00068521/2

WR1 K/001 88943/3

WR1K/00186912/3

WR1 K/001 86906/8

WR1 K/001 86905/1

akt notar.

10

694/2005

706/2005

3041/2005

1097/2006

1260/2006

688/2005

700/2005

1644/2005

3035/2005

1650/2005

1656/2005

730/2005

3047/2005

748/2005

2367/2005

1626/2005

1632/2005

1638/2005

data
zawarcia
aktu not.

11
25.04.05

25.04.05

27.12.05

17.05.06

31.05.06

25.04.05

25.04.05

25.07.05

27.12.05

25.07.05

25.07.05

25.04.05

27.12.05

25.04.05

30.09.05

25.07.05

25.07.05

25.07.05
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ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2

Lp

1

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

oznaczenie budynków

nazwa ulicy

2
Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Bobrza

Bobrza

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Białowieska
3opowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

nr

3

4-10
12-16
18-22
24-30
32-42

44-54

68-70

76-82

2-26

28-44

70-76

78-84

86-92

72-74

96-102

104-132

136-142

144-150

152-158

3-9

19-29

11 -17

31 -41

55-59

61-65
67-71

73-77

numer

uchwały

4

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

23/2005

11/2005

41/2005

40/2005

24/2005

25/2005

38/2004

37/2005

37/2004

41/2004

39/2004

40/2004

12/2005

13/2005

14/2005

data

5

08.02.05r.

Q8.02.05r.

08.02.05r.

08.02.05r.

14.07.05r.

05.04.05r.

29.1 1 .05r.

29.11.05r.

14.07.05r.

14.07.05r.

23.11.04r.

11.10.05r.

23.11.04r.

23.1 1 ,04r.

23.11.04r

23.11.04r

05.04.05r

05.04.05r

05.04.05r

AM

6

10

10

10

10

8

10

8

8

8

11

8

8

10

8

8

8

8

10

10

8

8

8

nr
działki

7

11/30

11/29

11/28

11/26

5/17

9/10

2/42

2/40

2/50

5/18

2/6

5/20

5/19

9/9

2/35

2/52

2/15

2/21

4/16

4/18

2/43

2/44

2/45

razem razem

pow.
(ha)

8

0,3959

0,4719

0,5516

0,4575

0,4555

0,8627

0,7460

0,3366

0,4210

0,6102

0,4178

0,6697

0,4115

0,9498

0,6554

0,6903

0,2343

0,2065

0,5280

10,0722

numer KW własność

9

WR1K/00186910/9

WR1K/00186909/9

WR1 K/001 86904/4

WR1K/00186915/4

WR1K/00191 486/5

WR1K/00188946/4

WR1 K/001 96447/5

WR1 K/001 96459/2

WR1K/001 91 484/1

WR1K/00191 485/8

WR1K/00184165/7

WR1K/001 92140/5

WR1K/001 84168/8

WR1 K/001 841 69/5

WR1K/001 84172/9

WR1 K/001 841 64/0

WR1 K/001 88938/5

WR1K/00188941/9

WR1 K/O01 88942/6

akt notar.

10

1662/2005

1668/2005

1674/2005

1680/2005

2892/2005

2343/2005

1091/2006

1103/2006

2898/2005

2904/2005

724/2005

3053/2005

736/2005

742/2005

712/2005

718/2005

2349/2005

2355/2005

2361 /2O05

data
zawarcia
aktu not.

11

25.07.05

25.07.05

25.07.05

25.07.05

09.12.05

30.09.05

17.05.06

17.05.06

09.12.05

09.12.05

25.04.05

27.12.05

25.04.05

25.04.05

25.04.05

25.04.05

30.09.05

30.09.05

30.09.05
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Po otrzymaniu zawiadomień z Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonaniu wpisów zmian w
księgach wieczystych zgodnie z decyzjami zatwierdzającymi podział geodezyjny sporządzony w
ramach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia sukcesywnie sporządzała projekty
uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

Podjęte uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w
poszczególnych nieruchomościach zawierają kryteria określone w art. 42 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych a mianowicie :

• oznaczenie nieruchomości, w której ustanowiono odrębną własność lokalu
• rodzaj, położenie , powierzchnia lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych
• wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości
• nazwanie osób , którym przysługiwało prawo żądani a przeniesienia na nich prawa

własności lokali
• stan zadłużenia przypadający na każdy lokal

Zgodnie z art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zachowany był termin wyprzedzenia
1 zawiadomienia imiennego osób z danej nieruchomości o terminie i miejscu wyłożenia uchwał do

wglądu osób uprawnionych do żądań przeniesienia własności lokali. Analiza wykazów
powiadomień potwierdza ich kompletność .
Zachowany był termin wywieszenia do wglądu uchwały zarządu o określeniu przedmiotu
odrębnej własności.
Zachowany został ustawowy termin zgłaszania zmian do uchwał.
Zachowany został ustawowy termin rozpatrzenia przez Zarząd wniosków o zmianach w
uchwale.
Zachowany został ustawowy termin powiadomienia wnioskodawców o wyniku rozpatrzenia
zgłoszonych uwag.
Zachowany został ustawowy termin uprawomocnienia się uchwał w sprawie określenia odrębnej
własności.

Z wcześniej złożonych przez mieszkańców Spółdzielni wniosków o ustanowienie odrębnej
własności lokalu na dzień 31.12.2006 roku podtrzymało swoje wnioski 277 osób
W grudniu 2006 roku Spółdzielnia złożyła w Urzędzie MiejskimWydziale Architektury i

t Budonictwa wnioski o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali , które stanowią między
innymi niezbędny dokument do ustanowienia odrębnej własności lokalu na mocy aktu
notarialnego.
Po przygotowaniu wszystkich materiałów i uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych
wobec Spółdzielni , łącznie z opłatami czynszowymi i spłatą należności za wykupiony przez
Spółdzielnię grunt pod budynkami , wyliczoną w wysokości odpowiadającej udziałowi
mieszkania w nieruchomości i bez możliwości spłaty wyliczonej kwoty w ratach rozpoczęcie
ustanawianie odrębnej własności poszczególnych lokali na mocy aktu notarialnego nastąpiło w
roku 2007.

Poniżej przedstawiamy zestawienie podjętych uchwał Zarządu w sprawie określenia odrębnej
własności z ilością zgłoszonych uwag na poszczególnych nieruchomościach z rozbiciem na
Zespół Nieruchomości nr l i nr 2



ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 1

Lp

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

oznaczenie budynków

nazwa ulicy

2
Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Jelenia

Jelenia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Niedźwiedzia

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Żubrza

Żubrza

Żubrza
razem

nr

3

5-11

13-23

29-35

37-43

4-26

28-56

6-12

14-24

21 -21 b

23-27

29-33

30-36

38-44

35-39

41-45

47-51

53-61

10-16

18 -24

30-58

49-61

62-68

1-5

7-11

13-17

AM

4

11

11

11

12

11

11

11

12

11

11

12

12

9

11

9

11

12

12

1?

nr
działki

5
6/15

6/12

6/8

6/19

2/21

2/22

6/20

7/2

6/16

6/14

11/18

17/8

razem

6/10

6/18

11/19

11/20

8/9

16/15

16/12

8/5

16/4

11/15

11/16

11/17

razem

pow.
(ha)

6

0,3383

0,5737

0,4649

0,7092

1,0176

0,3421

0,5341

0,4855

0,0014

0,4869

0,6198

0,4495

0,4975

1,1043

0,6753

0,5463

0,3123

0,1342

0,1300

0,1499
9,0859

numer
uchwały

7

43/2004

44/2004

29/2005

38/2005

39/2005

29/2004

28/2004

31/2004

30/2005

30/2004

42/2004

36/2004

36/2005

35/2004

19/2005

32/2004

33/2004

34/2004

data

8
23.11.04r.

23.1 1 .04r.

06.09.05r.

29.11.05r.

29.1 1 .05r.

23.1 1 ,04r.

23.11.04r.

23.1 1 .04r.

06.09.05r.

23.11.04r.

23.1 1 .04r.

23.1 1 .04r.

11.10.05r.

23.11.04r.

01 .06.05r.

23.1 1 .04r.

23.1 1 ,04r.

23.11.04r.

data wyłożenia
projektu
uchwały

9

08. 10.2004 r.

08.1 0.2004 r.

21 .07.2005 r.

24. 10.2005 r.

24. 10. 2005 r.

08.1 0.2004 r.

08.1 0.2004 r.

08. 10.2004 r.

21 .07.2005 r

08. 10.2004 r.

08.10.2004 r.

08. 10.2004 r.

05.09.2005 r.

08. 10.2004 r.

25.04.2005 r.

08. 10.2004 r.

08. 10.2004 r

08. 10. 2004 r.

ilość
zgłoszonych

uwag

10

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

ilość
uwzględnień,

uwag

11

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3



ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2

Lp

1

1

2

J

4

5

6

7

8

g

10

11
12

13

14

15

1

1

1

1

oznaczenie budynków

nazwa ulicy

2
iałowieska

iałowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Białowieska

Jobrza

Bobrza

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Białowieska

Popowicka
3opowicka

Popowicka

Popowicka

Popowicka

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

Wejherowska

razem

nr

3
4-10

12-16

18-22

24-30

32-42

44-54

68-70

76-82

2-26

28-44

70-76

78-84

86-92

72-74

96-102

104-132

136-142

144-150

152-158

3-9

19-29

11 -17

31 -41

55-59

61-65

67-71

73-77

AM

4

10

10

10

10

8

10

8

8

8

11

8

8

10

8

8

8

8

10

10

8

8

8

nr
działki

5

11/30

11/29

11/28

11/26

5/17

9/10

2/42

2/40

2/50

5/18

2/6

5/20

5/19

9/9

2/35

2/52

2/15

2/21

4/16

4/18

2/43

2/44

2/45

razem

pow.
(ha)

6

0,3959

0,4719

0.5516

0,4575

0,4555

0,8627

0,7460

0,3366

0,4210

0,6102

0,4178

0,6697

0,4115

0,9498

0,6554

0,6903

0,2343

0,2065

0,5280

10,072

numer
uchwały

7

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

23/2005

11/2005

41/2005

40/2005

24/2005

25/2005

38/2004

37/2005

37/2004

41/2004

39/2004

40/2004

12/2005

13/2005

14/2005

data

8

08.02.05r.

08.02.05r.

08.02.05r.

08.02.05r.

14.07.05r.

05.04.05r.

29.11.05r.

29.11.05r.

14.07.05r.

14.07.05r.

23.11.04r.

11.10.06r.

23,11.04r.

23.11.04r.

23.1 1 .04r.

23.11.04r.

05.04.05r.

05.04.05r.

05.04.05r.

data wyłożenia
projektu
uchwały

9

22. 12.2004 r.

22. 12.2004 r.

22.1 2.2004 r.

22. 12.2004 r.

06.06.2005 r.

24.02.2005 r.

24.1 0.2005 r.

24. 10.2005 r.

06.06.2005 r.

06.06.2005 r.

08.1 0.2004 r.

05.09.2005 r.

08.10.2004 r.

08. 10.2004 r.

08. 10. 2004 r.

08.1 0.2004 r.

24.02.2005 r

24.02.2005 r

24.02.2005 r

ilość
zgłoszonych

uwag

10

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ilość

uwzględnień.
. uwag

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami

Stosownie do $ 4 statutu przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1. Obsługa nieruchomości na własny rachunek
2. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
5. Wykonywanie instalacji budowlanych
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
7. Wynajem nieruchomości na własny rachunek
8. Obsługa nieruchomości na własny rachunek
9. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
10. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
11. Wywóz śmieci i odpadów
12. Usługi sanitarne i pokrewne
13. Odprowadzanie ścieków
14. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
15. Działalność domów i ośrodków kultury
16. Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
17. Pozostała działalność związana ze sportem
który jest zgodny z postanowieniami art. l ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o
spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami. Spółdzielnia prowadzi swoją
działalność samodzielnie, a majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Członkowie, ich prawa i obowiązki w Spółdzielni określono w § § 8 - 19 statutu są zgodne z art.
3 ww. ustawy.
Sprawy członkowsko-lokatorskie zostały przedstawione w tabeli nr l stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.
Spółdzielnia prowadzi rejestr członków. Na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych rejestr
zamykał się wpisem pod numerem 7 660 Rejestr prowadzony jest zgodnie z art. 30 Ustawy
Prawo Spółdzielcze i jest dostępny dla członków Spółdzielni, ich małżonków oraz wierzycieli
członków.

Stan członków

2004-12-31

2005-12-31

na dzień jak niżej przedstawiał się następująco:

6 269 w tym zamieszkałych 5 575
Osiedle Popowice - Polana

a) Członek główny lokator-2 535
b) Członek współmałżonek - 110

Osiedle Popowice - Park
a) Członek główny lokator - 2 825
b) Członek współmałżonek - 105

Członkowie oczekujący - 694

6 264 w tym zamieszkałych 5 601
Osiedle Popowice - Polarika. Zespół Nieruchomości nr l
a) Członek główny lokator - 2 530
b) Członek współmałżonek - 115
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• Osiedle Popowice Park - Zespół nieruchomości nr 2

a) Członek główny lokator - 2 847
b) Członek współmałżonek - 109

• Członkowie oczekujący - 663

2006-12-31 6 222 w tym zamieszkałych 5 561
• Osiedle Popowice - Polana - Zespół Nieruchomości

a) Członek główny lokator - 2 528
b) Członek współmałżonek - 112

• Osiedle Popowice - Park
a) Członek główny lokator - 2 818
b) Członek współmałżonek - 103

• Członkowie oczekujący - 661

Przyjęcia w poczet członków przedstawiały się następująco:

L.p.

1

2

3

4

5
6

7

_ g

9

Wyszczególnienie
Na podstawie aktu notarialnego
kupna prawa do lokalu
Na podstawie aktu notarialnego
darowizny

Na podstawie postanowienia
sądu o nabycie prawa do lokalu
(spadku)
Członkostwo na prawach
współmałżonka
Członkostwo w trybie art. 221
Prawa Spółdzielczego
Członkostwo po uzyskanym
rozwodzie
Z tytułu uzyskania prawa
pierwszeństwa mieszkania w
ramach przetargu
Z tytułu zamiany mieszkania

Inne tytułu

2004-12-31

96

38

1

4

0

0

1

12
38

2005-12-31

96

27

1

6

0

1

3

4
64

2006-12-31

101

21

16

6

0

2

5

2
30

Ogółem w roku 2004 w poczet członków przyjęto 190 osób
Ogółem w roku 2005 w poczet członków przyjęto 202 osoby
Ogółem w roku 2006 w poczet członków przyjęto 183 osoby
Zgodnie z § 9 ust. 2 statutu w poczet członków przyjmował Zarząd i przyjęcia są zgodne ze
statutem. Dokumentacja w tym przedmiocie jest pełna i prawidłowa.

Wniesione wpisowe na łączną wartość jak niżej:
-Rok 2004-35 100,00 zł
-Rok 2005-37 300,00 zł
-Rok 2006-33 700,00 zł



Wniesione wpisowe były zgodne z postanowieniami statutu § 6 i wnoszone w ciągu 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Wpisowe nie podlegało zwrotowi i tego rodzaju zwrotów nie odnotowano w tej Spółdzielń co
było zgodne z $ 7 ust. 3 statutu..

Wniesione udziały na łączną wartość jak niżej;
-Rok 2004-48 000,00 zł
-Rok 2005-53 640,00 zł
-Rok 2006-44 090,00 zł
Wniesione udziały były zgodne z postanowieniami statutu § 6 i wnoszone w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.

Zwroty udziałów na łączną wartość przedstawiają się następująco:
-Rok 2004-l 20,15 zł
-Rok 2005-250,09 zł
- Rok 2006 - 846,95 zł
Zwroty udziałów były zgodne z $ 7 ust. 2 statutu

W lustrowanej Spółdzielni zgodnie z § 10 statutu członkostwo ustawało na skutek:
ystąpienia członka spółdzielni za wypowiedzeniem złożonym na piśmie

- wykluczenia członka ze Spółdzielni
- pozbawienie członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni
- wygaśnięcia członkostwa w Spółdzielni

Wyszczególnienie
Wykluczenia członka ze Spółdzielni
Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie
Wygaśnięcie członkostwa ( śmierć członka )

Rok 2004
11
0
44

Rok 2005
11
0
33

Rok 2006
21
0
25

Podjęte uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie wykluczenia poddane analizie stanowią
załącznik do protokołu

Decyzje w powyższych sprawach podejmowane były przez uprawnione statutowo organy
Spółdzielni. Uwag nie wniesiono.

W czasie działań lustracyjnych dokonano wyrywkowego sprawdzenia akt osobowych członków
przyjętych w poczet członków w okresie objętym lustracją i stwierdza się, że dokumentacja jest
kompletna, a sposób prowadzenia i przechowywania tych akt nie zgłasza uwag.

Dla zapewnienia każdemu członkowi Spółdzielni ochrony jego prywatności w Spółdzielni
przestrzegano zasady zabezpieczenia zbioru danych osobowych będących w posiadaniu
Spółdzielni, a także zasady administrowania danych osobowych. Spółdzielnia jako administrator
danych osobowych przetwarzała dane osobowe swoich członków realizując statutowe cele.
Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mąjwyłącznie osoby, które uzyskały
upoważnienie wydane przez Zarząd. Dane osobowe członków są przechowywane i przetwarzane
w wydzielonym pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym. Zarząd Spółdzielni udostępniał
dane osobowe członków Spółdzielni dla Zebrania Przedstawicieli, Radzie Nadzorczej jedynie w
przypadku, gdy w sprawie danego członka toczyły się postępowania wewnątrzspółdzielcze w
trybie określonym postanowieniami statutu. Jak stwierdzono organy samorządowe Spółdzielni
rozpatrując sprawę członka zachowały zasady dotyczące ochrony danych osobowych.
Udostępnianie danych osobowych instytucjom publicznym następowało na pisemne wnioski,
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które były zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Osoby, których dane przetwarzane są przez Spółdzielnię miały prawo do
informacji o sposobie przetwarzania danych, treści danych oraz o sposobie udostępniania
danych, jak również żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia danego roku były lokale jak niżej:

L.p.

1

2
3

4
5
6
7

Wyszczególnienie
Lokale mieszkalne na zasadzie
lokatorskiego prawa
Lokale mieszkalne na zasadzie
własnościowego prawa
Lokale mieszkalne w najmie
Lokale mieszkalne bez tytułu
prawnego
Lokale użytkowe własnościowe
Lokale użytkowe w najmie
Lokale użytkowe pustostany

2004-12-31

990

4490
27

20
0
95
4

2005-12-31

768

4712
27

20
0

95
2

2006-12-31

731

4749
27

20
0
94
2

Uwagi

Zawarte umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:
1. Rok 2004-26
2. Rok 2005-23
3. Rok 2006-19

Zawarte umowy o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
1. Rok 2004-33
2. Rok 2005-28
3. Rok 2006-7

Umowy sporządzono prawidłowo, zabezpieczają interes członka i Spółdzielni, ze strony
Spółdzielni podpisane są przez osoby uprawnione. Nie stwierdzono przypadków zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego oraz własnościowego prawa do lokalu
przed wygaśnięciem tego prawa innego członka.

W latach objętych lustracją nie zawierano umów na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Na żądanie członka, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia przekształcała to prawo w spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalujak niżej:
1.Rok 2004-l 00
2.Rok2005-14
3.Rok2006-32
Umowy zawarto po dokonaniu przez członka wpłaty wkładu budowlanego w wysokości
wartości rynkowej lokalu z zaliczeniem wkładu mieszkaniowego zwaloryzowanego według
wartości rynkowej co b-yło zgodne z $ 22 ust. 2 statutu.
Umowy zawarto prawidłowo, zabezpieczając interes członka i Spółdzielni i ze strony
Spółdzielni podpisane są przez osoby uprawnione.



Wniesiono uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu przekształceń praw do lokalu na łączną
wartość jak niżej:
1.Rok2004-l 850018,14zł
2.Rok 2005-208 272,00 zł
3.Rok 2006-553 835,22 zł
Zgodnie ze statutem na poczet wkładu budowlanego zaliczano członkowi zwaloryzowany wkład
mieszkaniowy.
Wartość rynkową określono na podstawie przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Stosownie do postanowień Ustawy Prawo spółdzielcze, art. 30 i art, 17 Ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych oraz § 41 statutu Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały
założone oddzielne księgi wieczyste. Na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych
w rejestrze tym zarejestrowano 758 tego typu lokali, w tym:
1.Rok 2004-97
2.Rok 2005 -52
3.Rok2006-159
Rejestr prowadzony jest zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami przyjętymi w Spółdzielni
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4.GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

4.1 Stan ilościowy , estetyczno - porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych

Ogólna charakterystyka zasobów mieszkaniowych Spółdzielni została przedstawiona w tabeli
nr 5 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Zestawienie zasobów Spółdzielni na dzień 31.12.2006 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Ilość budynków ogółem
w tym
- mieszkalne
- handlowo - usługowe
Ilość mieszkań
Ilość dźwigów
Ilość węzłów cieplnych - bud.mieszk.
Ilość klatek schodowych
Powierzchnia ogółem
w tym
- lokale mieszkalne
- lokale zajęte przez spółdzielnie.
- pracownie plastyczne
- lokale użytkowe wynajmowane
Dzierżawa terenów

jm

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m2

m2
m2
m2
m2
m2

Zespół
Nieruchomości
Nrl

29

25
4
2625
51
45
129

125604,48

117091,90
1 579,98
56,10
6 876,50
2218,10

Zespół
Nieruchomości
Nr 2

30

27
3
2902
74
49
131

147204,17

136847,18
265,00
0,00
10091,99
10629,10

Razem

59

52
7
5527
125
94
260
272 808,65

253 939,08
1 844 ,98
56,10
16968,49
12 847,20

Liczba wydzielonych parkingów - 8
Liczba miejsc postojowych - 384
Powierzchnia lokali korzystających z dźwigów- 160 695,38 m2
Liczba dźwigów po kapitalnym remoncie — 4
Liczba dźwigów do kapilarnego remontu — 121
Liczba budynków ocieplonych według obowiązujących norm cieplnych - 52
Liczba budynków posiadających opomiarowanie zużycia ciepła - 52
Liczba budynków posiadających opomiarowanie zużycia ciepłej wody - 52
Liczba budynków posiadających opomiarowanie zużycia zimnej wody - 5 2

Lustratorzy w obecności Kierownika ds. Administracyjno - Technicznych dokonali wizji stanu
technicznego, porządkowego i estetycznego zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem czystości na terenie spółdzielczym, w klatkach schodowych,w
pomieszczeniach ogólnego użytku oraz stanu elewacji.
Przy ocenie stanu czystości zwrócono uwagę na boksy, wyposażenie placów gier i zabaw oraz

stan dróg osiedlowych, chodników, terenów zielonych.
Ogólnie stan sanitarno-porzadkowy obiektów Spółdzielni oraz znajdujących się urządzeń
ocenia się na dobry .
Nie mniej jednak wizja lokalna stwierdziła konieczność podejmowania dalszych działań co

wykazane zostało w protokole z selektywnej wizytacji zasobów mieszkaniowych stanowiącym
załącznik do niniejszego protokołu.



Wszystkie eksploatowane budynki są wyraźnie oznakowane. W klatkach schodowych
budynków mieszkalnych umieszczone są tablice ogłoszeniowe. Klapy dachowe są
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie przeglądu nie wykazano
utrudnienia w zakresie dostępu do tych klap.
W toku przeglądu nie stwierdzono przypadków działań mieszkańców lub innych osób.
znajdujących się na terenie spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi
lub mienia.

Administracja osiedla odpowiedzialna jest cywilno - prawnie za zarządzanie placami zabaw .
W lustrowanej Spółdzielni praca zarządcy nie kończy się na etapie ich wybudowania.
Dokonywane są kontrole i konserwacje zgodnie z PN-EN 1176-7. Urządzenia zabawowe
stanowiące wyposażenie placów zabaw należą do obiektów małej architektury , mają
odpowiednią formę architektoniczną dostosowaną do ich funkcji , nie doprowadzają do
dysonansu do architektury otoczenia. Nasłonecznienie tych placów odpowiada normie dla
zabudowy śródmiejskiej.

Działalność pionu administracyjno - technicznego ( dawniej Administracje Osiedli )
prowadzono przez:

A.Zespół Nieruchomości nr. l „ Osiedle Popowice - Polana"
B.Zespół Nieruchomości nr 2 „ Osiedle Popowice - Park
do których głównych zadań należy :

• Działalność eksploatacyjna budynków
• Działalność konserwacyjno - remontowa
• Roboty na terenach zielonych

Działalność konserwacyjno - remontowa obejmowała usuwanie powstałych awarii oraz
wykonywanie robót koniecznych po dokonanych przeglądach .

I. Zespół Nieruchomości nr l Osiedle Popowice Polana

W roku 2004 przyjęto i wykonano 4 982 zleceń — zgłoszeń w zakresie robót:
- hydraulicznych - l 473

\ - elektrycznych - 2 231
- ogólnobudowlanych- l 278

W roku 2005 przyjęto i wykonano 4 130 zleceń - zgłoszeń w zakresie robót:
- hydraulicznych - l 350
- elektrycznych - l 980
- ogólnobudowlanych - 800

W roku 2006 przyjęto i wykonano 5 780 zleceń - zgłoszeń w zakresie robót:
- hydraulicznych - 904
- elektrycznych - l 973
- ogólnobudowlanych - 2 903

II. Zespół Nieruchomości nr 2 osiedle Popowice Park

W roku 2004 przyjęto i wykonano 5 043 zleceń - zgłoszeń w zakresie robót;
- hydraulicznych - l 625



- elektrycznych - 2 197
- ogólnobudowlanych- l 221

W roku 2005 przyjęto i wykonano 6 681 zleceń - zgłoszeń w zakresie robót:
- hydraulicznych- l 088
- elektrycznych - 2 049
- ogólnobudowlanych-1 406

W roku 2006 przyjęto i wykonano 4 208 zleceń- zgłoszeń w zakresie robót:
- hydraulicznych - l 139
- elektrycznych - 2 040
- Ogólnobudowlanych - l 029

Podział zgłoszeń na grupy robót ustalono na podstawie zestawień prowadzonych przez
poszczególne Zespoły Nieruchomości.

Analiza dat zgłoszeń i ich wykonania w latach objętych lustracją systemem wybiórczym
pozwala na stwierdzenie , że roboty były wykonywane na bieżąco w dniach dokonania
zgłoszenia , ewentualnie dnia następnego lub w umówionym terminie. Do sposobu prowadzenia
dokumentacji w tym zakresie uwag nie wniesiono.
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4.1 Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalenia opłat za używanie lokali

Zgodnie z rozdziałem I Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie
lokali w Spółdzielni uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 16.12.2004 z nowelizacją z
dnia 25.09.2007 roku celem rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest
ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami:

Obsługi eksploatacyjnej
Odpisu na fundusz remontowy
Dostawy wody i odprowadzenia ścieków
Dostawy energii cieplnej
Energii elektrycznej ogólnego użytku
Wywozu nieczystości stałych
Utrzymania dźwigów
Dostawy gazu
Konserwacji anten zbiorczych
Utrzymania domofonów
Podatku od nieruchomości , podatku gruntowego i opłat za wieczyste użytkowanie
gruntów
Utrzymania nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania
Utrzymania mienia spółdzielni służącego do użytku wspólnego

Zasady rozliczania energii cieplnej zostały określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie
rozliczania kosztów energii cieplnej , który ma zastosowanie do wszystkich budynków
mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółdzielni , wyposażonych w instalację
centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej , na które została zawarta umowa o
dostawę ciepła.
Zgodnie z w/w , regulaminem rozliczenie energii cieplnej polegało na odniesieniu poniesionych
w okresie rozliczeniowym kosztów do wysokości wniesionych zaliczek na ten cel przez
indywidualnych odbiorców.
Koszty energii cieplnej określono osobno dla każdego budynku w oparciu o wskazania układu
pomiarowo- rozliczeniowego na podstawie wystawionych przez sprzedawcę faktur.

Zasady rozliczania wody i ścieków określone zostały przez Radę Nadzorczą w regulaminie
rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków .Rozliczenia zużycia wody i
odprowadzenia ścieków między Spółdzielnią a użytkownikami lokali mieszkalnych i
użytkowych dokonano zgodnie z regulaminem odrębnie dla poszczególnych zespołów
budynków lub budynku w zależności od miejsca opomiarowania w oparciu o wskazania
zainstalowanego wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości dostarczonej
wody.

Spółdzielnia jako jednostka gospodarcza opierała działalność bieżąca na rocznym planie
gospodarczym, który był podstawą ustalania dla członków, właścicieli i najemców lokali
poziomu opłat finansujących koszty utrzymania zasobów oraz koszty innej działalności
przewidzianej statutem.
Opracowując plany gospodarcze Spółdzielnia przestrzegała zasady rachunku ekonomicznego
oraz przepisy:
- art. 226 § l ustawy prawo spółdzielcze,


