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Społdzietni Mi eszkaniorłrej
w Lipnie
oś.oen. lVł. SikorsŁiego lg
87-600 Lipno

Na podstawie umswy rsułard.iej W rtniu lŻ.l8.207 r" rv ŻŻiltŻary pomidzy
Związkiern Rewizyjnyl spółdzieltli Mięszkanięwycl z siedzibą w Tonxrią
a społdzielnią
Mieszleaniową w Lipnie, osiedte oen. Wł. $ikorskiego 1';a"iu*h
ad 06.1 1.?ar? r' do
30'11jłl? r' przezlrstratoraZvłląrku Rewizyjnego społoeietni MieszkaniołYych z riec*aą
w l'oruniu ul. Kościuseki 41/ 4? Iok.14
przeprowadzona pehc lu*młja działalności
Społdzielni za okres od 01.0t.20l4 r. da 1ostała
31. tz.Żbt6 r'
omówienie lustracji z łarządem SpÓłdzielni odbyło się w dniul3 gr'udnia
20|?r. Protokół
luskacji został
ptzez
lustratora
Przewodnicądrnu
Rady
Nadzorcecj
3rzekaeany
$połdzielni, oraz Zarądowi.
Przedmiotsm lustracji były następujące zagadnienia:
L Realizacja rłniosków z poprzedniej lustracji'
u. Podstawy prawne i zakręs działania^
m. orgarizacja wewnętrzna i zatrudnienie.

|v. organizałjai działa}nośćorganów

$ar*orządowychZagadrttenia cełonkawskie i zaspokojenie potrzeb mięszkaniowych
vI. Planowanie działalncścistatrrtowej Spółdzielni Mięszkaniowej. członków"
WI. $ospodnrka zasobarni mieszkaniowymi.
Wil. DziałalnośćinwesfyeyJna.
Rachur*ornrośći finanse'
$tan realizacji ustawy z dnia 15 grudnia Ż}Bar. o spÓłdzielniach mieszkaniorłych
- z późmEszrymi znrianami-

v.

x.
X.

ł

Ustalenia lusfiacji CIparte są na stwierdzonych faktach na podstawi przedłaŻonych
lustratorom
dokumęntó w uraz wyjaśnień ń*żonyrh po"rpracownikó* sp"ło'i*loi'

W szczególnośęi ustalęniom lustracji sfużyły:

ł
}
r
*
r
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uregulowania wewnętrzne spÓłdzielni,
dokumentacji z działan samorządoqryeh Społdzielni,
dokumenłacjaczłonkowską
dokurnentacja wykonania robót'
ęwidencja finansowo _ księgową
sprawozdaniafin*nsowe.

Wyniki lustracji zOstały
w protokole lustracji, który łąrzrriez niniejszyrrr pismern
ry}varte
$anowi integralą całość.Protokół lustracji zasbłpodpisarry prcęZza'ząd spł}łd"i*l*
bęzzastrzeŻąfl.
Spółdzielnia poddała się baćaniu lusffacyjilemu' eo DnŁ&c7ą'wypełnienie ab*wiązku
wynik{ącęgo Z art.g, $ 1 ustawy prawo społdzielczo.

Anatizą zavłartychw protokol* *,"rcn pozwala stwierdeiću Żekirłądfipołdzielni w sposÓb
właściwywypełnia służ.ebnąrolę wobec członków.
Nie stwierdzimł taL<że niepnrwidłowościw fimkcjonowanią Z,arządu, ktw jako orgarr
łvykonawcry w strukturze organów sarnorządowyeh pełniłjednocześnie rolę kier,ownicą- w
bieĘcej działalnościSpółdzielni rozumianej jakl podmiot gospodarczy i ogęna działarria
Spółdeielni rawa#a w niniejszynr liściepolustracyjnym jest przede wszystkim oceną działania

tego organu.

Zaryd $połdzielni wywlvał się z obowiązku wypełnienia za}ecgń z poprzedniej lustracji
wynikających z iisttr polustracyjnęga z dnia 30.10.Ż014 r. omówięnie protokofu i zaleceń

przedstawione zostało na Walnym Zgrłmadzeniu w2015 roku.

Jak wynika z ustaleń lustracji Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie deiała w oparciu o Statut
uchwalony na Walnym Zgrorn*dzeniu w dniu 1 l.06.201l r. wraz rs mńanami uchwalorryrni w
dniach lz.Os.Żan r., ?6-ł4.ŻaM r.' 25.04.2a]:J r.' ktÓry odpowiada wymogom
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcee i ustawy z duix 15
grudni* 2000r. uweględniającęj 'łłrttałyz dnia 14 częrwęa 2007 roku i orzęczeniami Trytunału
Konsffrucyjnęgo. Prawa członków zawafte w statrcie spe,łniają wymogi tstawowe.
Istniejące

w Społdzielni regulaminy i unormowania wewnętrane wymienione w

lustracji są dostCIsowane

do

protokole

przepisów ustalvy pr'awo spółdzielcze łraz ustawy o
rachunkowości. W statucie spółdeielni nie określono keściregul'aminów, a jedynie w
uprawnieniach rady nadzorczej zawarto zapis' że rlchwala ona regulaminy, które nie są

zastrzęŻane dla innych organórv.
Zakładowy plan kont nie wymaga uzupełnień co do zakręsu zasadraęhunkorvości.
Lustracja nię wykazała uchybień bądz nieprawidłowości \ry zakresie częstotliwościi
temrinowości zwoływa*ia Walnych Zgrłmadze&.
W badanyrn okresię Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kornpetencji zajmowała się
najistotniejszyrni sprawami zułiązanymi bieĘcą działalnościąSpółdzielni wypełniając
funkcje kgntroli i nadzoru, a dokumentacjapracy tęgo organg jest prowadzonawłaściwie"
Forma i treśćpodejmłwanych uchwał przęz. organy Społdzielni nie budsi rassrzebh i ma
odzwierciędlenie w protokołacb posiedzeń. Jedynie w uchwałach o przyjęciu sprawozdania
finansowego nie jest zavłarta klauzula o stwierdzęniu rzętel.ności prawidłowościjego
sporządzenia zgodnie
art. 88a $1 ustawy pxlws spółdeielcze araz. art' 64 ustawy
rachunkowości.
o
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stan zatrudnienia wynikający z wielkofui Spółdzielni skali prowadzonej działalności
zapewnia prawidłowe jej funkcjonowanie. Akta osobowo pracowrików ą prowadzone zgodnie
Z wyrnogami rczporądzenia Ministra Pracy i Polityki socja}nej z dnia 28.05'lg96 r.
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Badania dotycące spraw

członkowsko mieszkaniowych

przestrzegaprz.episówprawaspółdzielczego:

r
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wykaza}y,

że sp&dzielnia

prł:wadzenie rejestru czło'nków Spółdzielni jest zgodnie z wymogami art. 30 ustawy
prawo spółdzielcze,
przestraeganę są wymogi art.17 $ 2 dotycących właściwegopotwierdzenia przyjęoia
w poczet członków,
załqżono Ęestr lokali posiadających wpis do ksiąg wieczystych.

Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd zasobów mieszkaniowych wykazał, iż ą one
utrzymane w czystości i należytym stanie estetyczno * porądkowyrn orau technicarym mozliwvm do ushlęnia w trakcię wizualnęgo przęslądu.

}V okresie lł'rstrowatrym spółdzielnia sporządzała rocune plarry fŻeczowo * finansowe, które
prr"edkiadała radzie nadzorczej do zatwięrdzenia Plalry przedstawiają szczegołłwe koszty
utrzyrnania lokali, nieruchomości wspólnych i mienia do -wspó|nego rorzystar'ia z zasobÓ.rł
społdzielni z podeiałcm na nienuchomości.

wynik finansowy wykazany na koncię 64? tszliczęnia rniędzyokręsowe kosztÓw eksploatacji
utrzymarria nieruchorności wynosił:
nadzień 3l"1Ż.2a14 r. *nadwyżka69,335,42eł,
na dzjęń3l.l2.2{}t5 r' - nadwyzka 85.433 ,87 zł,
na dzień 3l.l?.2arc r' * nadwyŻka 58.872,90 zł.
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Według stanu na dzięń 31.l2.2016 r. zaległoŚci z tytułu o.płat za używanie lokali mieszkalnych
i uŹytkowych wyniosło 228.?75,47 zł. co stanowi S,4łYoogólnego rscmego wynriarrr łrtat.
Stwierdza się poprawnośćegzekwowania zaległości.

B*denia lustracyjne wykazały, że w dokurnentacji spółdzielni umowy zawarte z dostawc*mi
usług komunalnych zapewniają ochronę interęsów spółdziel ni

Roboty remontowe w rxsobach Spółdzielni ręalizowanę byĘ przez obcych wykonawców,
kłórzł zostali wyłonierri w procedurach określonych normarni weńę*rr3.rrri społ&ietx

Umowy zswet'ie z ob*yrni wykonawcami roMt remontowych zawierały postanowienia
zapewniające należytą ochronę interęsów SpÓłdzielni' postanowienia te byłv w pełni
realizowane, wtym także' w zakresie rozliłzeń,finansowych z wykonawcami.
Stosownie

do wymogów art. 62

pr'tlł/a budowlanego przeprowadzono kontrolę stanu

tęchnieznogo sprawności instalacji i elernentow budynków' co zostało odnotowane w
obiektów budowlanych.

księkach

Ewidencja księgowa SpÓłdzielni prowadzona jest na bieżąco na podstawie zakładowego plarnł
kont. Sprawozdania finansowe sporądzonę Źostały 1erminowo, prawidłowo i byĘ corocznie
zatwięrdzone ptzea,lVaine Zgromadzenie Członków oraz złożo*ęzosta}y w uprawnionych
instytucjach.

Lustracja wykazała wła{*iwę prowadzenie przaz Społdzielnię gosporlarki kasowoj, razlbzęil
kosztów ogólnych, tozliłzeń z członkami z tyfułu wkładów oraz rozlicreń z bankiem z qćułu
spłaty kred1ttr mieszkaniowęgo i naleź:nych odsetek od kreĄtu.
W okręsie objętym lustracją Społdzielnia na bieżąco regulowała swojo zobowiązania
_ prawne oraz wobec dostauców ushłg i wykonawców robót.

publicmo

Zakładowy plan kont jęst w pełni dostosowany do wymogÓ\^' art.10 ustawy o rachunkowości.
Lustrowana spółdzielnia prawadzi odrębnie dla ka:żdej nięruchomości ewidencję kosztÓw i
prrychodów, o których mowa w ust. 1-Ż i 4, <rraz dla każdej nieruchorrrości ewidencję
wpływów i wydatkÓw funduszu remontowego zgodnie z art-6 tlst.3. ate wynik z tytufu

4

eksploatacji poszcr.łgólnych nięruchomości przeoosi na
" 647" rłzliłzętńamięłlzyokresowo kosztów.

konto

*iarczę dla całej Społdzielni

WysokoŚć stawki eksploatacyjrrej i funduszu ręmontowego Rada Nadeorcza uchwala w
jednakowej wysokości całych rasobÓw mieszkaniowych SpÓłdzielni .
$/ świetlęustaleń lustratorów stan prawny gnrntów będących we władaniu Społdzielni
został całkowicie uregulowany.
Określenie przedmiotu odrębnej własnościw fomrie uchwał Zar'#u Spółdzielni nasĘpiło
w latach 2005 - 2ł07 i omówionę zostało podczas lustracji zaten okres.
Losowo wybrana dokurnentacja nię o-udzi zastrzężeń lustratorów.
Lustratorzy nie stwierdzili naruszenia zapisów ustawowych w odniesięniu do terrninów
przenoszenia własnościlłlkali"

Frzed dokonaniem przeniesienia własności$połdzielnia kazdor'[owo informuje na piśnrie
zaintęresowąnego członka Spółdzielni, który rłniÓsł o dokonanie przeniesienia na jega rzeez
własngścilokalu o obowiązku terrninie spłaty nominalnej kwos umorzenia }"*dyt',
dokonuje sprawdeenią wy spłata naĄpiła, weryfikuje starr zadlużęnia o którym Rlow& w
art'12.1.3) ustawy, ustala z notariusaem termin aktu notarialnego, inforrnuje człÓnka
spółdzielni o wysokości opła| o których mowa w ert.1Ż.5. ustawy i obowiązku wpłaty Ęże
kwoty w dniu aktu, wystawia zaświ*dczenieo nie zaleganiu w opłatach, o których mowa w
afi.4.1ustawy.
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SpÓłdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie w związku
mieszkaniłrwych opracowała zmiany do stafufu.

z

nowelizacją ustavry o spÓłdzielniach

Na tlg ustalęń zawaltych w protokole }ustracji ofilz ooęfiy niniejszego pismĄ wskazałe byłoby,
aby organy stafutowe Spółdzielni rłzwuĘĘ podjęcie następujących darŃah:

1. W

2,

nowelizÓwailym statucie, który zgodnie z nawymi przepisami winien byĆ
uchwalony i zxvwerdzony w KRs do 09.09.2018 r., ująć tytuły regulaminów
obowi ązujący ch w wewnętrznym prawie spÓłdzielni.
W uchwaIach rady nadzłrłzej,w sprawie przyjęcia sprawozdań finamowycĘ
ujmować ftlrmułę o rzetelnościi prawidłowościjego sponądzenia zgodnie
zarł.88a $ 1 usławy prawo spółdzielcze i art 64 u${e}Yy o rachunkowości.

Przedstawiając powyŹsze, Zvłązek Rewizyjny Społdzielni Mieszkaniowych Ż, siedzibą
w lI orunią informuje iż zgłdnie z art. 93 $ 4 znowelizswal}ego prawe spółdzielczego riniejsze
pismo powinno byĆ przedstawione ptzez, Radę Nadzorczą najblixzemu Walnemu
Zgr omadzeniu Członków.
Uprzejrnie prosimy o poinfonnowanie
wyżej wymienionych wniosków.
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kuBewizyjnego o $posobie i terminie realizacji
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