
Protok61 

z lustracji pelnej przeprowadzonej W Spoldzielni Mieszkaniowej 

,.,PlAST" w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 8 

Nnmery identyfikacyjne Sp&!dzielni 

NIP 6340136084	 (decyzja w sprawie nadania numeru 
identyfikacyjnego z dnia 09.06.2993 r., 
zal. NT I do protokolu) 

Regan 001053234	 (GUS - zaswiadczenic 0 numerze 
Identyfikacyjnym REGON z dnia 
24.10.2002 r., zal Nr 2 do protokolu] 

Kontakt telefoniczny i elektroniczny 

Telefon 254 6505
 
Fox 254 10 25
 
e-mail: smpiast@lsmpi3st.pl
 
srruna internetewa www.smptase.pl
 

Stosownie do zapisow:
 
Ustawy z dnia 16.09.1982 .Prawo Spoldzielcze" art. 91-93 oraz art. 240 § 3
 
pkt 1 (tekst jednolity Dz. U. Nr 54/95 T. poz. 288 z pofniejszymi zruianami),
 

Uchwaly or 1612005 z drua 15.12.2005 T. Zgrcmadzenia Ogotuego Krajowej
 
Rady Spoldzielczcj dot. mstrukcji w sprawie organizacji spoldzielczvch
 
(Monitor Spoldzielczynr 612005 poz. 36),
 

Uchwaly NT I z dnia 18.02.2003 Rady Nadzorczej Regionalnego Zwiazku
 
Rewizyjnego Spoldzieiczosci Micszkaniowej w Katowicach w sprawie zasad
 
przeprowadzania lusrracji,
 

\~)j G/ 

mailto:smpiast@lsmpi3st.pl


Lustracje przeprowadzili-

Jaeek Knitter posiadejaey uprawtuenia 
Spoldztclczq w Warszawie Nr 3471/97 

nadane przez Krajowa Radii: 

Marian Gogol posiadajacy uprawnienia 
Spoldzieleza w Warszawie Nr 3710/97 

\, . 'J 

1\\ I'L) (}/
~_N r 

nadane przez Krejowa Rade 
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I. INFORMACJE WSTF;PNE 

1.	 Lustracje przeprowadzouo w siedzibie Sp6l:dzielu.i Mieszkaniowej .Piast" 
w Katowicach W okresie od 01.aJ.2006 r. do 05.05.2006 r. 

2. Lustracjq	 obj~to oziatalnosc Spotdziclni w zakresie pelnym za lata 
2003 - 2005 

Tematyka lusrracji obj"to: 

zagadnieuia orgaruzacyjne, 

realizacje wnioskow polnstracyjnych,
 

organizacje wewnerrzna i sprac..y pracownicze,
 

dzialalnosc spol:eczno - kulturalna, 

ozialalnosc organ6w statutowych Spoldzielni,
 

zarzadzanie i technicznaobsfuge uieruchomcsci,
 

gospcdarke reruontowa i modemizacyjna,
 

dzialainosc mwesrycyjna,
 

dzialalnosc ekcnomiczno - finansowa.
 

3.	 Okazujac stosowne dokumenty tj. upowaznicnia NT 6 i 7/2006 Regionalnego 
Zwiazku Rewizyjuego Spcldziclczosci Mieszkaniowej w Katowicaeh 
lustratorzy pomfcrmowali 0 rozpoczeciu Justracji Zarzqd Spotdzielui 
Mieszkaniowej .Piast", k1:6ry w czasie przeprowadzania lustracji dziara] 
w nastepujqcym skjadzie-

Pan Kazinnerz DOff	 Prezes Zarzad 1I 

Pan Andrzej Mikotejczvk	 Zastepca Prezesa zarzadu 

Pan AJeksy Rowniak	 Czlonek Zarzadu 
Glcwny KSl\lgOWY

'~0[U i;,J
\\~- \' :;1'! 
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o rozpoczeciu lustracji lustrarcrzy poinformowali Race Nadzorcza 
Spoldzielui poprzez osoby Pana Czesfawa Zuba Przewodniczqcego Radv 
oraz Pana Mirosfawa Kozlinskiego Zastepce Praewodniczacego Rady 
Nadzorczej a laltte poinformowaLi wiw ozlookow Rady, a za Ich 
posrednictwem cafa Rade Nadzorcza 0 mozliwosci wskazania przez Rade 
zagaduien, na ktore lustracja rnazwrocic szczegolna uwage. 

<1.	 Lusuacje przeprowadzono w oparciu 0 stwierdzone fakty i przedszawione 
dokurnenty. 
W trakcie lustraeji Spoldzielnie reprezeutowali czlonkowie Zarzadu oraz 
praeownicy odpowiedzialni za objete lustracja odcinki dziajania Spoldziehu. 

5. Poprzednia	 lusnacja przeprowadzolla byla przez Regionalny Zwiazek 
Rewizyjny w Katowicach z siedziba w Tarnowskieh G6rach i obejmowala 
lata 2000 - 2002. 

6.	 Nmiejsza lusrracje wpisano do ksiazki ewidencji i kontroli pod Nr 2. 

7.	 Dokuruenty sluzace do przeprowadzenia lustracji: 

Dokument Sedu Rejonowego w Katowicach Wydzial III Cywilny z dnia 15 
lipea 1983 r. 0 wpisie do rejesrru Nr RS 918 [zal, Nr 3 do protokofu lustraeji) 

Document CentraJ.nej Iuformaeji Krajowegc Rejestru Sadowego 
w	 Warszawie z dnia 13.11.2002 r. Numer KRS 0000134458, Odpis Pelny 
z Rejestru Przedsiebiorcow (zal. Nr 4 do protokchr lustraeji) 

Dokumeut jak wyzej, odpis aktualnv z dnia 03.02.2006 r. (zal. Nr ~ do 
protokolu lusrraeji) 

Statui Spoldzielm uchwatony pr:zez Zebranie Przedstawiciefi Czlonk6w 
Uehwaja NT 16/ZPCz/99 z dnia 24.04.1999 r. zatwierdzony decyzja Sadu 
Rejonowego w Katowicach postanowiemem z dnia 01.09.1999 r. 

Stann tckst jednolity - Uehwaly ZPCz Nr 6/ZPCz/2003 z dn. 17.05.2003, 
Nr IIZPCz/2003 z d». 31.07.2003 zatwierdzony decyzja Sl¥iu Rejonowego 
w Katowicach, wydzia! VIII Gospodarczo Rejestrowy w Katowicaeh z dnia 
09 02.2004 f. , AiU'\\"' Lj: 
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Regulemin obrad Zebrania Przedsrawicieli Czlonkow (regnlamin 
przyjmowany kazdorazowo na ZPCz) 

Regulamin Rady Nadzorezej zatwierdzony Uchwala NT 6/ZPCz/2002 
Zebrania Przedstawicieli Czlonkow z dnia ] 1.05.2002 r. 

Regulamin zarzadu zatwierdzony Uchwala Nr 124/RN/94 Rady Nadzorczej 
z dnia 29.11.1994 r. oraz Uehwala Nr 35/RN/97 z dnia 27.05.1997 T. 

Regulamin obrad zebras Grup Czlonkowskich zatwierdzony Uchwala 
NT 140/RN/99 RadyNadzorezcj z dnia 16.12.1999 T. 

Regulamin Drganizacyjny 

Uklad zbiorowy 

lone regulaminy, uregulowania wcwnarrz sp6l:dzieleze Spoldzielni 
Mieszkaniowej ,,Piasl" 

Protokoly z ZebraiL Przedstawicieli Czlonk6w za lata 2003 - 2005 

Protokoty obrad oraz uchwaly Rady Nadzorczej za lata 2003 - 2005 

Protokoly Zarzadu wraz z uehwalami za lata 2003 - 2005 

Protokoly Zebran Grup Czlonkowskich za lata 2003 -1005 

Protok6l z Iustracji z 1003 r. 

Dokurnentacja pracownicza 

Rejestr czlonkowski 

Umowy z .....ykonawcarni i dcsiawcami mediow oraz uslug komunalnyeb 

Sprawozdania finansowe za lata 1003 - 2005 

Plan kont 

Zestawienia obrot6w i sald kont synterycznych 

Zestawienia obrotow i sald kent analirycznych 

!1~U Q/
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Raporty i opinie biegtego rewidenta z badama sprawozdan finansowych za 
lata 2003 - 2005 

Rejestry faktur zewnetrznych 

Rejesrry wkladow mieszkanillwych i budowlanych 

Dokumentacja roaliczen z czlonkami 

Umowy na realizacje inwesryeji mieszkaniowych 

Ijmowy z bankami kredytujacymi 

Protokofy z inwentaryzacji rocznych 

Dokumemacja kasowa 

Analizy ekonomiczne 

i~~IU C¥l\\ / 
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II. REALIZACJA WNIOSKOW POLUSTRACYJNYCH 

Pnnokol 1.- poprzednicj IUStrBCji z dnia 1&.12.2003 r me zawiera wnioskow 
polustracyjnych. 

Prorokol lusrracji przedsiawiono na Zebraniu Przedsiawicieli Czlonkow 
w dniu 22 maja 2004 f. i przyj",to moc~ uchwafy Nr 2/ZPCzJ2004. 

Uehwale przyjetc jednogtosnie. 

\\.1 'l-\ (J!,_<I 
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III. ZAGADNIENJA ORGANIZACYJNE 

1. Rejestracje Spcldzielni 

Sp6:1:dzielnia Mieszkaniowa .Piast" zostata wpisana do Krajowego 
Rejestru Sadowego z dniem 15.10,2002 r. pod nurnerem KRS 0000134458 
Krajowego Rejestru Przedsiebiorcow a wczesniej do rejesrru Przedsiebiorstw 
pod NT RS 918 z dniem 15.01. L983 r. (zal NT 3 i 4 do protokolu) 

2. Statut Spoldzielni 

Spotdzielnia posiada aktualny Starut uchwalony przez Zebranie 
Przedstawicieli Czlonkow Uchwala Nr 16/ZPCzJ99 dnia 24.04.1999 r 
zatwierdzony decyzja Sadu Rejonowegc w Katowicach postanowieniem 
01.09.1999 r. z pozniejszymi znuanami 

z dnia 17.05.2003 Uchwala ZPCz Nr 6/ZPC:zn003 
z dnia 31.07.2003 Uchwafa ZPCz NT lIZPCzn003 
tekst jednohry przyjery postanowieuieru Sqdu Rejonowcgc w Katowicaeh 

z dniem 09.02.2004 r. 

3, Regulaminy 

D<J rresci obowiqzujacych w Spotdzielni regulaminow i innych 
wewnetrznych aktow normatywnych konrrolujacy nie wnosza zastrzezen, za 
wyjqtkiem uwagi wniesionej Vi punkcie 9 ua stromc 10. 

Wykaz regulaminow, zasad I instrukcji obowiazujacych 
w Spotdzielni Mieszkauiowej .Piest" zawarto w zataczniku Nr 6 do 

s
 



IV. ORGANIZACJA WEWNF;TRZNA SPOLDZIELNI 

I.	 Dzialalnosc Spoldzielui w okresie ad 01.01.2003 r. do 31.12.2005 r 
prowadzoua byfa W oparcru o obowiazujacy porzadek prawn)', statutowy 
J regulaminowv. 

2.	 Spotdzielnia posiada aktnalna strukture organizacyjna zarwierdzonq Uchwalq 
Rady Nadzorczej NT 621RN120D5 z dnia 22.12.2005 r. W okresie objeryru 
Iustraeja wielokrotnie aktualizowano strckture organizacyjna, a nuanowicie: 

Uchwala NT 66!RN12003 z dnia 25,09.2003 r.
 
Uchwale NT 901RN/2003 z dnia 18.12.2003 T,
 
Uchwaa NT 491RN12004 z dnia 24.06.2004 r.
 
Uehwala NT 811RN!2Q04 z dnia 21.12.2004 r.
 

Wymienione wvzej struktury otganizacyjue stanowia zelaezniki 7, 'te, 7b, 
7e, 7d do niniejszego protokolu 

3.	 Sp61dzielnia posiada Regulamin Orgaulzaeyjny przyjety Zarzadzeniem 
Wewnetrznytn NT 6/04 z dnia 01.10.2004 r. 

4.	 Spohizielnia posiada Ksiege StID:b, w kterej zawartc wszystkie wewncrrzne 
akty normatywne obowiazujace w SpOtdzielni 

5.	 Spotdzielnia posiada Zakladowy Uklad Zbiorowy Pracy zarejestrowany 
przez PIP pod numerem U-DCCLXXII/95 ....'ruz Z protokol:ami 
dodarkowyrui. 

6, Spoldzieluia posiada Regulamin Pracy przyjery zarzadzeniern wewnetrznyru 
Nr 1/2003. 

7. Nazwy i sposob zatwierdzania innych wewnetrznych aktow norrnatywnych 
obowiazujacych w Spohjzielni zawarto w omawianym wezesniej dziale III 
punkeie 3 ni.ajejszego protokofu. 

\'\jJJ (;jJ 
\ 
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8. Zdaniem	 lusrrujacych istniejaca struktura orgarczacyjaa zsbezpiecza 
prewidtowosc dzialania i wlasciwa realizacje ustawowych i statutowych 
zadan Spcldzielni Mieszkaniowej .Piast". 

9.	 Losowo - wytiiorcza analiza dokurnenrow wewnetrznych Spotdaielni 
wyszczegnlnionych w ksiedae sluzb nie wykazala nieprawidlowosci 
zawartych w nich unormowan z obowiazujacym Prawem Spodzielczyrn 
i Statutem. Rozbieznosci w unorrnowaniach wynikajace 'Ie zmian w Ustawie 
o Spoldzielniacn Mieszkaniowych i Prawie Spotdzielczym zostana 
wprowadzone do regutarnmow, zasad i insrrukoji po zarwicrdzeruu przez Sad 
zlozonej w tym sadzie, uchwalonej przez Zebranie Przedsrawicieli 
Spnldzielni Mieszkaniowej .Piast' nowej tresci Stature. 

10.W	 crasie trwania Iuserecji dokouano kontroli zabezpieczenia i ochrony 
mienia. Pourieszczenia jak i przechov..ywana w nich dokumentacja sit 
zabezpieczone prawidtowo. Pomieszczenia SIl zaiuykane, a dokumcntv 
przechowywane w zamykanych szafach, co uniemozliwia dnstep do nicb 
osobom niepowolanym. 
PawiJon Spcldzielni zabezpiecza catodobowa ohsluga portierow, momtorillg 
wejscia i korytnrzy pawilouu oraz system alarmowy. 

11.W	 srrukturzc orgunizacyjncj Spoldziclni nwzgleduionn mii<dL)' iunymi 
stanowisko ds. kontroli wewnetrznej. 

Koruorka dziala na pndstawic rocznych plan6w pracy zatwierdzonych 
przezZ3I"U\d i spelnia role kontroli instytacjonalnej w Sp61:dzielni 
Protokoty pokonrrolue sq przcdstawiane Prezcsowi Zarzqdu W prrypadku 
zaLeceo. pokoutrolnych polccenie ich realizaoji wydaje Prezcs Zeraaou. 
Na przestrzeni lat 2003 - 201},$'przepruwadwIlu 20 kontruli i sporzadzonc 20 
promkolow pokontrolnych. 

12.Sp6ldzielnia prowadzi rejestr skarg i wnioskow W nkresie objewm lustracjq 
zanorowano: 

W roku 2003 1 skarga 

W 1Okl12004 I skarga 

Ci
, -' I 

1 skarga 
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Pelny opis w/w skarg przedstawiono w zalaczniku NT 8 do protokolu 
Nie stwierdzono nieprawidtcwosci w rcjestracji i sposobie zalatwiania 

skarg, odpowiedzi udzielane Sol tertninowo. 
Zarzad przyjmuje skargi i wnioski w kazdy poniedzialek od godz, 1300 do 

Iil(). Rada Nadzorcza przyjmuje w ramach skarg i wnioskow rowniez 
w kazdy poaiedzialek od godz, 150<) Przyjete ad czlonkow zgloszerua spraw 
sa wpisywane do ksiazki dyzurow i przekazywane do zalatwiema wlasciwyrn 
komorkorn Spoldzielni. 

Ponacro skargi j wnioski rejestrcwane sa przez Rady Osiedlowe Osiedla 
"TysiltclecicDolne i Tysiaclecie Gome". 

Informacje na temat skarg przyjetycb na w/w Osiedlacb przedstawiono 
w zalqcznfkach Sa i 8b do nuiiejszego protokolu 

I~,I 
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V. SPRAWY PRACOWNICZE 

Planowany i wykonany poziom zatrudnienia w Spoldzielni zgodny by! 
7. zarwierdzoua struktura organizacyjnq. 

Wedlug sranu na dzieri 31.12.2005 r. Sp6J:dzielnia zatrudniala 135 os6b na 
128,2 etatach, w tyru: 

na stanowiskach rohotniczych 69 os6b na 63,2 etatach 
na stanowiskach nierobotniczyeh 66 osob na 65 etatach. 

W okresie objerym lustrarja liczba osob zatrudnionych na stanowiskach 
nierobotniezyeh ulcgala minimalnvm zmianom natomiast na stanowiskach 
robotniczych ulegta zmniejszeniu 0 10 csob. 

Pehia infonnacje w tym zakresie zawarto w zalaczniku ill 9 do niniejszego 
prctokohi, 

Zasady wynagradzania praeownikow oparte byty 0 "Zaldadowy Ukled 
Zbiorowy Praey" zarejestrowany pod numerem U-DCCLXXII/95. 

Odrebnym badaniem objeto doknmentacje osobowa praeownikow 
Spoldzielni. Z ustalcn wynika, ze dokumenraeja zatrudnionych pracownikow 
prowadzoua, gromadzona i przeehowywaaa jest w spcsob wtasciwy i zgodny 
z postanowieniami Rozporzadzerua Ministra Praey i Poliryki SocjaLnej z dnia 
28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praccdaweow dokumentacji 
w sprawach zwiazanych ze srosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt 
osobowych pracownika (Dz. U. z dn. 01.06.1996 r. z poznicjszymi zmianami). 

Wybiorezo zbadano teczki akt osobowyeh nasrepujacych praeownikow: 

Andrzej Mikolajezyk	 Z-Ca Prezesa Zarzadu S. M. "Piasf' 
Zcca Dyrektora ds. Eksploatacyjno
Technicznych AO. M/6 

A1eksy R6wniak	 Czlonek Zarzadu S. M. "Piast" 
Glowny Ksiegowy A.O. R/3 

Kazimierz Dorf	 Prezes Zarzadu S. M. ,,Piast" 
Dyrektor Spotdzielni AO. D/l 

Barbara Kuczrnaszewska	 KierownikDzialn Finansowego A.G. K/B 



Agate Zimclag	 Kierownik Zespclu Ekonomicznego 
AD. Zli 

Marek Lugcwski	 Specjahsza - inspektor nadzoru A.D. VI 

DororaBranc	 inspektor ds. analizy koszrow 
i ubezpieczen AD. B/5 

Jerzy Bervtski	 srroz A.D. B/9 

Bognmila Dziendziel	 gospodarz budynku AD. D/4 

Ketarzyna Tomaszewska gospodarz budynku AD. Til 

W wyniku badarua ustalono, ze akta osobowe zawieraja m.m. takie 
dokumenty ja.k: 

umcwy 0 prace, 
zakresy obowiazkow, 
kwestionariusze oscbowe, 
zaswiadczenia lekarskic 0 zdolnosei do pracy, 
oswiadczcnia 0 odpowiedzialnosci materialnej, 
zaswiadczenia 0 odbytych szkcleniach bbp, 
zaswiadczenia 0 odbytych kursach i szkoleniach zawodowych. 

Zbicr dokumentow zawartych w skontroloweeych aktach osobowych 
zawarto w zalacznikach 10 a do j. 

Ponadto w sprawach pracowniczych zbadano takze wykorzystanie przez 
pracownik6w ualeznych im urlop6w wypoczynkowych. 

Nie stwierdzono istotnych zalegtosci w wykorzystaniu urlop6w 
i niezgcdnosci z obowiazujqcym Kodeksem Pracy. 

Szersza informacje w rym zakrcsie zawarto w zalacznikach NT 11 i 11a do 
protokolu 

Knrsy i szkolenia 
W5Z'jscy pracowrucy w ustawowych tenninach nczestniczq w kursach 

i szkoleniach bhp i p.poz. 
Pracownicy S.M. .Piast" podcosza swoje kwalifikacje uczestniczqc 

w kursach i szkoleniach dotyezqcych caI-oksztaltu dzialalnosci Spoldzielni. 
W badanym okresie w kursach i szkoleniaeh nczestniczylo ogolem 326 osob. 
Szczegolowa informacje 0 odbytych kursach i s:rkoleniach zawarto 

w zalaezniku Nr 12 do niniejszego protokolu. 
Wszysey praeownicy posiadajq aktualne badania lekarskie. 

\ ~ I 
~JJ lJ/! 
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VI. DZ1~LALNOSC SPOLECZNO-KULTURALNA
 

W okresie objerym lustracj~ dzialalnosc spolecznc - kulturalna b)'~a 

prowadzona W opareiu 0 Spoldzielozy Osrodek Kultury. 
W tym okresle Sp61dzielezy Osrodek Kultury dzialal" na podstawie planow 

zaj~c opracowywanych odrebnie na k.ai:dy rok i zatwicrdzonych przez R2.d,. 
Nadzorcza 

Celem jego dzialania bylo upowszechnienio dobr kulturalnych, tworzenie 
warunk6w dla prawidlowego rozwoju osychicznego I fizycznego dzieci 
i mlodziczy, a tekze troska 0 najstarsaych mieszkancow (emerytow) osiedla 
Tysieclccia. Zalozenia te realizowano poprzez prowadzerue stalych zaj~ 

w takich sekcjach jak: szachowa, brydzowa, sercorcw, tenisa stolowego. 
Do ciekawszycb form dziafalnosci mozna zaliczyc kursy jezyka angtelskiego 

dla dzieci, prowadzone metoda Helen Doren w kilku grupach wiekowych, 
szkoe.. pamieci. Prowadzono rowniez dzialania upowszeohniajace kulture 
fizyczna takie jak: zajecia aerohowe, karate, joga, capueira 

Na tereuie osrodka dziala Zespol "Tysiqc1 atki", krory realizuje nie rylcc 
zadania artystyczne i szkoJeniowe, ale takze dydaktyczne, poprzez zaj..cia 
z dziecmi i mlodzieza. 

W czasie ferit zimowych i wakacji letnich d1a dzieci, ktore z powodu trudnej 
sytuacji rodzinnej pozcsraly w miescie Spoldziclczy Osrodek Kulrury S. M. 
.Piasr" organizowat zajecia swierhcowe Przygorowano atrakcyjne zaj..cia, 
zawody sportowe, konkursy oraz liezne wyoieczki. Dzieci uczestniczyly takze w 
spektaklach teatralnyeh oraz w seansach filmowych. W zajeciach swietlicowych 
(zimq i latem) bralo udziaj 30 dried dziermie. 

SpOldzielnia Mieszkaruowa dofinansowvwala rcwniez wyjazdy na kolonie 
ok. 60 dzieciom czlonkow Spoldzielni. Kolonie te organizowane byly wspolme 
z parafiarui: Osiedla Tysiacleeie 1 Osiedle G6me. 

Orgamzowauo rozne inrprezy okolicznosciowe. 
W roku 2005 Spcldzielcey Osrodek Kultury poszerzyl swoia daiajalnosc 

wprowadzajqc dodatkowe sekcje takie jak rui..dzy innymi: tenisa stoJowego, 
szkol.. pamieci, zajecia aerobowe, capueua. karate. 

~~D Q I 
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VII. DZIALALNOSC CZLONKOWSKO - MIESZKANIOWA 

Dzialalnosc cztcnkowsko - mieszkaniowa prowadzona jest W opa:rciu 
o zasady Prawa Spoldzielczego, Ustawe 0 Spoldzielniach Mieszkanlowych 
Z wszystkimi jej zmianami, ohowinzujacy Starut oraz rworzone w Spcldzielni 
zasady. 

Zasady przyjrnowania czlonkow orez zasiedlnnia krkali uchwalone przez 
Rade Nadzorczq w dniu 19.022004 r., 

Zasady najmu lokali, domow jednorodzinnych, parkingow oraz tereuow 
uchwalone przez Rade Nadzorrza w dniu 20.1 U999 r. (Uchwala 
NT 127/RN/99) 

Zasady prowadzerua przetargu na okreslerrie wartosci rynkowej Iokaf 
uchwalone przez Rade Nadzcrczq w dniu 19.01.2004 r. 

Zasady poucwnego zasiedlenia Jokali przyjetych przez Spoldzielnie 
Mieszkaniowa .Piast" uchwalone przez Zarzad w dniu 28.09.2005 r 

Ponadto W poczqtkowym okresie objerym iustracjq obowiazywaly 
Regulaminy i zasady: 

Regulamin zasad ustalania i wnoszerria wkJ:ad6w mieszkaniowych, 
budowlanych, garazowych oraz ro:diczen z calonkami z tytutu wklad6w, 
uchwalony uchwala Nr 129/RN/94 zmieniony uohwalami 117/RN/95 
196/RN/96. 

Zasady przyjmowania czronkow i przydziatu lokali, dom6w 
jednorodzinnych, miejsc postojowych w parkingo- garazach oraz zasady 
zamiany lokali mieszkalnych w S.M. ,,Piast" uchwafony uchwafq Rady 
Nadzorczej Nr 128/RN/99. 

Zasady najrnu lokaJi, dom6w jednorodzmnych, parking6w oraz teren6w. 
uchwalouy uchwa'a Rady Nadzorczej Nr 127!RN/99. 

Zasady prowadzenia przetargu ofen na lokale mieszkalne, uzytkowe, garaze 
i miejsca postojowe w parkingo - garazacb w SM..Piast", achwalony 
uchwala Rady Nadzorczej Nr 17/RN/98. 

- Innc zasady dotyczace realizaeji, rozhczeri i zasiedlania, 
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a) budynku przy ul, Zawiszy Czarnego 2, 
b) budowy osiedla malych domcw mieszkalnych przy ul Szarych Szeregow 

i Armn Krajowej 
e) budowy zcspolu budynk6w jednorodzinnyca w zabudowie szeregowej 

w Katowicacb Kosruchnie przy ul. Szarych Szeregow,
 
d) rozliczenia budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 9,
 
e) rczliczenia Szare Szeregi ill.
 

Kontrola .,Rejestru Czlonkowskiego' wvkazala, ze stanowi on zbi6r ks~ 

zawicrajacych podstawowe dane dotyczace wszystkich bylych i uktualnych 
czlonk6w Spoldzielni a prowadzoue w aim zaprsy sit prawidlowe I zgodne 
z wymogami art. 30 Ustawy Prawo Spoldzielcze. 

Dokonana wyrywkowa kontrola akt czlonkowskich me wykazala ucbybien 
w stosunku do obowiazujacych usraw oraz do przyjetych w Spoldzielni 
unormowaiJ.. 

Akta czfonkowskie czlonk6w oczekujacych jak i zamieszkalych sa 
ponumerowane i gromadzrmc w odrebnych reczkach. Komplet akt jest 
przecbnwywany w zamykanych szafach w pomicszczemach Zespofu 
Czlonkowsko Lokalowegn. 

Wybiorczo skontrolowano teczki lokali mieszkalnych: 

Arrnii Krajowej 300/4
 
Zawiszy Czaruego 2120,
 
Bolesfawa Chrobrego 2/168
 
Ulanskiej 1/180
 
Tysiacleoia 13/l7
 
Piastow 18/221
 
Zawiszy Czamego 6/85
 

Petna informacje 0 zawartosci skonzrolowanych akr zawarto w zalqczmkaoh 
13a do f 

Zasiedlanie mieszkan i przeksztalccnia 

W roku 2003 Spoldzielnia dysponowala 88 mieszkaniarni oraz 3 domkami 
jednorodzianymi przeznaczouytni do zasiedlenia a w roku 2004 
56 mieszkaniami i I domkiem do zasiedlcma, 

W latach 2003 i 2004 przeprowadzonn 9 eksmisji z tytulu nieniszczen:ia oplat 
za uzvwanie Jokali mieszkalnych. dokonano 319 przeksztalccn z lokatorskiego 
na wlasnosciowe prawo do lokali. 

~ " .", 
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Ponownego zasiedlenia tokali dokonywano zgodnie z przyjetymi 
w Sp61dzielni zasadarni ustalonymi przez Zarzad. 

. Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej .Piast" wykonat postanowienia Ustewy 
o Spoldzielniacb Mieszkaaiowyeh coryczace milan wlasnosciowych. W roku 
2002 przeprowadzone zcstaly konieczne zmianv zwiezane z podziatami 
gruntow, ewidencjq grunt6w i budynkow oraz sprawami wieozystoksiegowymi 
Pozwotito to SpOidzielni w roku 2003 na realizaeje art. 42 i 43 Ustawy 
tj. wylozenie w sryczniu i lurym projekt6w uchwal w sprawie ckreslenia 
przedmiotu odrebnej wlasnosci. Z prcjektami ucbwaf zapoznalo sie 011.010 3000 
osoh uprawnionych. Zarzad Spoldzielni pisemnie powiadomit wszystkich 
Czlonkow Spctdzielni 0 podjetyeh uchwal:ach i uprawnieniach Czjonkow 
Spcldzielui. Bardzo duzo osoh zrezygnowato z przenicsienia wlasnosei. 

Pouadto zgodnie z ustawa wyodrebniono tereny, budynki i lokale szanowiaee 
wlasnosc Spoldzielni S~ to w szczcgolnosci lokale nneszkalne wybudowane 
z udzialem srodkow z: KFM. 

Rowniez przewazajaca c~s6 miejsc postojowych w wiclostanowiskowych 
lokalach geraaowych pozostaje pay Spoldziclni bowiem jedynie nieliczne 
micjsca posrojowc uzywanc Sij, na zasadzie spoldzielczego prawa. 

We wszystkich nicruchomosciach podlegajaeych przewtaszczcniu na rzccz 
czlonkow z chwi/4" wyodrebnienia pierwszegc Jokalu powsteje wspolwtasnosc 
nieruchonrosci wspolnej. Wspolwtascicielami w odpowiednich proporcjach 
beda Sp6tdziclnia i wlasciciele lokali. Zarzad uieruehomoscia wspolna zgodnie 
z ustawa sprawowac bedzie Spcldzielnia. 

Po upmwornocrueniu si~ poszczegclnych uchwat w sprawie okrcslenia 
przodrnioru odrebnej wlasnosci lokali mieszkalnych oraz lokali 0 innym 
przcznaczcmu usytuowanych w zasobach Spoldzjelni, Sp6ldzielnia 
Mieszkaniowa .Piast" przystapita do ustanawiania odrebnej wlasnosci Iokali 
i przcnoszeraa wtasnosei lokali 

Do Spoldziclni ztozono 78 wnioskcw 0 ustanowienie na rzecz czlonkow 
odrebncj wlasuosci 10kali. Lacznie ua Wl:asIIOSC ezlonkow Spoldzielni 
przeniesiono 73 lokale, 5 osob wycofalo swcie ....nioski. 

Pcbta inforrnacje w sprawie ustanawiania odrebnej wlasnosci w Spoldzielni 
Mieszkaniowej .Piast" zawarto w zalaczniku ill 14 do procokolu. 

Uzupelniajqc infcrmacje w zakrcsie spraw cztonkowskich Iustrcjacy 
stwicrdzajq, ze kazdorazowo decy~~ 0 przyjeciu w poczct czlonkow podcjmuje 
Zerzad S. M. .Piast" w formie uehwaly 
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Decyzje 0 wykresleuiu z czfonkostwa Spcidzielni podejmuje Rada 
Nadzcrcza w formie uchwaly po szczegolowym rozpatrzeuiu i wysluchaniu 
cztonka. 

Cztonkowie, w ktorycn sprawie prowadzoue jest posrepowanic wcwoarra 
spoldzielcze sa zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej przed podjeciem 
uchwaly j maj'l mozliwose udzielania wyjaSrnen. 

Odwolania od podjetyeh uchwal sa kieroware do Zebrania Przedsrawicieli 
Czlonk6w z zachowaniem unormowan obowtaznjacyeb w postepowaniu 
wewtatrzspoldzielczym. 
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VID.DZIALAL~OSC ORGANOW SPOLDZIELNI 

Zgodnie z § 2J Stature Spoldzielni organami Sp6fd.zielni Mieszkaniowej 
.Piast" sa. 

Zebranie Przedstawieieh CZIDn1:6w, 

Rada Nadzorcza, 

Zarzad, 

Zebranie Grup Czlonkowskich.
 

Innymi organami Spoldzielni sa:
 

Rady Osiedlowe,
 
Spoleczna Komisja Mieszkeniowa
 

Organy te dzialajajako organy poruocnieze dJa Zarzqdu
 

ZEBRANIE PRZESTAIWCIELI CZLONKOW 

Tryb zwolywania, kompetencje, sposob odwclywania, wyb6r przedsrawieieli 
zawarto w §§ 23 do 28 obowiazujacegn Statum. 

Szczeg6J.owy tryb obradowania i pcdejmowania uchwal przez Zebranie 
Przedstawicicf ckresla Regula-nin Obrad Zebrania Przedsrawicieli. 

Rcgulamin ten jest przyjmowany kazdcrazowo w trakcie obrad Zebrania 
Przedstawicieii. 

W okresie objerym lustracja odbyto: 

L	 zebreuic Przedstawieieli Czionkcw S.M. "Piast'> z dnia 17 kwictuia 1003 
roku: 

Zeoranie zostafo zwolane prawidlowo zgodnie Z obowiaznjacvm starutcru 
i wyrnogami Prawa Spoldzielczego, 

z uwagi na wymagana ilosc delegatow 63 na wybranycl:t 80 Zebranie byto 

~\ {'\~I\\. P\",womo,:'i i zdolnc do podejmowania nchwal, 1~' 
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Zebrame obradowalo i podejmowalo ucbwaty zgodnie z przyjetym 
porzadkiem obrad, 

do tresci przyjeryeh uchwal m. in. w sprawie przyjecra sprawozdania 
finansowego i zmiany trescl szaturu lustrujacy nie wnosza zastrzezen, 

dokumentacja Zebrania zawiera: 

a) protokol wr:u z kompletem uchwal podpisany przez Przewouniczaeego 
Zebrania, Sekretarza i Protokolanta, strony pmtokohr zaparafowano, 

b) listy obeenosci
 

c) protokoly powclanyeb komisji,
 

d) Przyj/iLl uowa tresc Statum. 

2.	 Zebranie Przedstawicief Czfonkow z dnia J llipca 2003 r. (nadzwyczajne) 

Zebranic zwolane prawidJowo a Przedstawiciele i Czfonkowie zawiadomieni 
o tenninie i porxadku obrad zgodnie z obowiazujacym statutem,
 

ua 80 uprawnionyeh w Zebraniu uczestniczylo 59 delcgatcw,
 

obradowato zgodnie 7. przvjetym porzadkiem obrad i poswiecone bylo
 
w calosci uchwaleniu zmiany Starutu, 

do tresci podjetej uchwaty w sprawre zmiany Staturu lustrujacy uie WUOSZ<l.
 

zastrzezen,
 

dokumentacja zawicra:
 

a) prolckol wraz z korupletem uchwal prawidlowo pocpisany, strocy
 
protokolu zaparafowano,
 

b) listy obecnosci
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3 Zebranie przedstawicieli Cztonkow z dnia 22 maja 2004 L 

Zebranie zwolane prawidlowo, a Przedstawiciele i Czlonkowie zawiadomieni 
o terminie i porzadku obrad zgodnie z obowiazujacym statutem,
 

na 78 uprawmonvch w Zebraniu uczesmiezylo 57 delegatow,
 

obradowano i podejmowann uchwary zgodnie z przyjerym porzadkiem
 
obrad,
 

do rresci podjetych uchwa! iustratorzy nie wnosza zastrzezen.
 

dokumentacja zawiera:
 

a) protokot wraz z kompletem uchwal prawidl:owo podpisaay, strony
 
protokolu zaparnfowano, 

b) listy obecnosci, 

e) protokoly powolanych komisji, 

d) dokumeuty dotyczaee wjborow Delegate i Zastepc, delegal,l na zjazd 
Zwiazku Rewizvjnego, 

e) dokumcnty doryczace wybor6w Przedstawicieh n.a zjazd spoldzielczy 
przed TIl Kongresem Spokizielczosci. 

4. Zebranie Przcdstawicieli Czloncow z drria 23 kwietnia 2005 r. 

Zebranic zwolann prawidlowo, a Przedstawiciele l Czlontowie 
zawiadomicni 0 tcrminie i porzadku obrad zgodnie z ohowiazujaeym 
statuteru, 

ua 80 uprawnionych w Zebraniu uczestniczytn 64 Przedstawicieli, 

obradowano i podejmowaao uchwaly zgodnie z przyjerym pcrzackiem 
obrad, do trcsci podjetyeh uchwal Iustrujacv me wnosza zasrrzezen. 

W trakcie obrad przeglosowano stosunkiem glosow 31 do 27 wniosek aby 
udzieleuie absolutorium za rok 2004 Czlonkom Zarzadu cdbylo sir: w drodze 
tajuego glosowania 

Do przeprowadzonego gtosowania Justratorzy nie trzezcn. 
r I 
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Posrod spraw rozoarrzonych przez ZPCz nalezy odnotowac ctnowienie 
i przyjeoie uchwaly w sprawie przyj",eia protokolu lustracji. (tresc uchwaly 
stanowi zalaeznik lIT 15 do protokoiulustracji). 

RADA NADZORCZA. 

Sprawy dotyczace Rady Nadzorczej zawarto w §§ 29 do 37 obowiazujacego 
Statutu Spoldzielm oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym 
uchwala Zebrania Przedstawieiefi Cztonkow Nr 6/ZPCzJ2002 z dnia ] I maja 
2002 r. 

Oba te wewnetrzne akty prawue zawieraja unormowania doryczace wyboru, 
zakresu kornpeteucji, sposobu obradowama i iune sprawy zwiazane 
z dzialalnoseiq Rady Nadzorezej. 

Rada Nadzoreza sklada sie Z 12 czlonkow wybieranych przez Zebranie 
Przedstawieieli Czfonkow Sp6ldzielni Mieszkaniowej .Piast". 

W nastepstwie wybor6w dokonanyeh w dniu 11 maja 2002 T. Rad", 
Nadzorcza tworzyly uastepniace osoby. 

l. Pall Jan Mularozyk	 Przewodaiczacy Rady Nadzcrczej 

2 Pan Czcstaw Zub	 Zcca Przewodniczacogo Rady Nadzorczej 

3. Pan Jozef'Knziarz	 Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Pan Miroslaw Kozliuski	 Przewodniczacv Komisji Rewizyjnej 

5. Pan Bogdan Jedrocha	 Przewodniczqey Kcmisji Techniczuej 

6.	 Pani Barbara Kukowska Cztonek Rady Nadzorczcj 
Przcwodniczaca SKM 

7. Pani Mana Skop	 Czfonek ROOy Nadzorczej 

8. Pan Janusz Niewiilski	 CztnnekRady Nadacrezcj 

9. Pan Wladyslaw Mierzejewski	 Czlonek Rady Nadzorczej 

10.Pan Grzegcrz Ziolkowski	 Cztcuek Rady Nadzorczej 

]] .Pan Henryk Hcrcig	 Czlouek Rady Nadzcrczej 

tz.pa» Krzysztof'Podziemski	 CztonekRady Nadzorczcj 

() 
" 
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W dniu 1j wrzesnra 2003 roku Pall Jan Mufarczyk, Pani Mana Skop i Pan 
Bogdan Iedrncha zlozyli pisemnie rezygnacje z czlonkostwa w Radzie 
Nadzorczej I pelnionycb w niej funkcji. 

W dniu 12.09.2005 Pan Grzegorz Ziolkowski przestaf bye c:donkiem S M. 
.Piast" co spowodowaio wygasniecie mardaru czfouka Rady Nadzorczej 

~1 
W ieh miejsce ra mocy § 31 obowiazujacego Statutu S.M. ,PIAST" 

cztonkami Rady Nadzorczej zostah wybraru 118 zastepcow cztonkcw Rady 
Nadzprczej uchwata ~r IO/ZPCz/2Q02 Pani Kazimiera Witkowska, Pan Jozef 
Pok0.fki, Pani Irma Jacbowska i Pan Bugeeiusz Cholewa. 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2003 t, Rada Nadzorcza 
i dokonala ....yboru nowego Przewodniczacego Rady W osobie Palla Czeslawa 

Zuba, Zastepcy Przewodniczacego Rady w osohie Pana Miroslawa 
Kozlmskiego, Przewodniczqccgo Komisji Rewizyjnej W osobie Pani Kavirrriery 
Witkowskiej i Przewodniczacego Komisji Technieznej w osobie Pana 
Kraysztofa Podziemskiego. 

Akrualny sklad Rady Nadzorczej S. M .Piast" przeostawla sil< uastepujaco: 

1. Czeslaw Zub Przewodniczacy Racy Nadzorczej 

2. Miroslaw Kozlinski Z-ca Przewodniczacego Rady Nadzcrczej 

3. Jozef'Koziarz Sekretarz Rady Nadzorczej
 

4 Barbara Kukowska Przewodniczaca SKNi
 

5 Kazimiera Witkowska Przewoduiczaca Komisji Rewizyjnej
 

6. Irma jachowska Czlonek Komisji Rewnjjnej
 

7 Janusz Niewinski Czronek Komisji Rewizyjnej
 

8. Wladyslaw Mierzejewski Czlonek Komisji Rewizyjnej 

9. Krzysztcf Podziemski Przewodniczacy Komisji Techniezuej 

1O.Henryk Hercig Czlonek Komisji Technieznej 

l tJozet Pokojski Cztonek Komisji Technicznej 

Czlonek Komisji Teehnicznej 



Kontrolujqcy zapoznali sie z dokumentacja Rady Nadzorczej. 
Z kazdego posiedzerua Rady Nadzorczej sporzadza SLI< odrebuy p-otokol. 

Numcracja jest odrebua dla kazdegn roku kalendarzowego. Kazdy protokoi jest 
podpisany prawidlowo, a strony protokolu zaparafowane. Protokoty SEl 
przechowywaue w opisanych segregatoracb. 

Tematyka posiedzen Rady Nadzorczej jest zgodna ze statutowymi 
i regulaminowymi kompetencjami ROOy. 

Tematyka posiedzcn Rady Nadzorczej w badanym okresie obejrnowala 
rmedzy iunymi: 

L SDrawy z zakresu dzialalnosci finansowej: 

1) rozpatrzenie opinii i raporrow (audytow) z badan sprawozdail finansowych, 
sporzqdzonych przez niezaleznych bieglych rewidentow oraz propozycjr 
rozliczenia wynik6w Spoldzielai; 

2) koutrola wynik6w finansowych Spoldzielni w okresach kwartalnych, 
3) badanie j kontrcle wysokosci stanu zadluzenia oraz efekt6w windykacji 

naleznosci Spcldzielni z tytntu oplat, 
4) wyb6r biegtych rewideurow do przeprowadzenia badania sprawozdaiJ. 

finansowych. 

II.	 Sprawy gospodarezo-ekonomirzue: 

1) koucrola ecena i analiza: 
a) ponoszonyeh koszt6w oraz wysokosci stawek oplat 7lI lokalc mieszkalne, 

uzytkcwe, garaze, inne pomieszczenia i tereny, a takzc inuych oplat, 
b) wysokosci poniesionych kosztow zwiqzanych z wykonaniem postanowicii 

ustawy z 15 grudnia 2000 roku 0 sp&dzielnial:h mieszkaniowych, 
c) wszelkich informacji dozyczacych ponoszonych przez Spofdzielnie 

koszt6w i uzyskiwanych przychodow z prowadzonej roznorodnej 
dziatalnosci, 

d) kwartalnych iuformacji z peaty Zarzadu obejmnjacych opis zadan 
wykonywanych kolegialnie, biezaoej pracy orsz sprawozdania z wykonama 
zadaiJ. rzcczowyoh ujetych w planach rcmontow, kwartalne sprawozdauia 
finansowe oraz stan prowadzouycb przez Spoldziolnie spraw prawnych, 

e) dzialauiosci spoiecznej, kulturalnej i oswiatowej, w tym szczegulnie 
organizowania przcz Sp61dzielczy Osrodek Knlrury SM .Piasr". 
? wypoczvnku letniego i zimowego dla dzieei w okrcsie wakacji i ferii, 
~ imprez okclicznosciowych. 

Z)	 zarwierdzanie na lata nastepne planow: 
przyohodow i wydatk6w Spoldzielni, 
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przegledow, konserwaeji, rozliczen i pogotowia technicznego, 
zakupow i nakladow inwestycyjnych, 
zapotrzebowania na material)' biurowe i srodki czystosci, 
funduszu remontowego, 
remontow zasobow Spoldzielni, 
dziatalnosei Zakladu Zieleni i Zaplecza Technicznego, 
dzialalnosci konscrwarcrow Administracji Osiedla "Tysiaclccie-Dolne" 
i "Tysiaclecie -Gome", 
dzialalncsci spotecznej, oswiatowej I kulturalnej oraz schcmatu 
organizacyjnego z planem eratow Lsrodkow na wynagrodzenia, 

3) okresowa oceea pracy Zarzqdu, 

III. Zagadnienia dotyczace inwestycii • analiza i oecna mierizy innymi 
informaeji Zarzadudoryczacych: 

a) rozlicz.enia i zasicdlenia inwestycji przy ul. Annii Krajowcj w Katowicach, 
h) realizacji budowy pawilonu administracyjno-handlowego przy ul. Piastow 6 

w Katowieaeh; 
c) dzialan podjetych w ramach przygotowania i realizacji wiclorodzinnego 

budynku mieszkalncgc przy ul. Piastow w Katowicach, prowadzacych do; 
uzyskania kredytu ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
wylonieuia, w ramach przetargow, wykonawcy robot oraz podmiotn 
pefmaccgo uslugi nadzoru inwcstotskicgo, 
osiagnrecia mozliwie wysokiego poatepu robot do kouca 2005 roku, 

d) przyszlyeh zamierzen w zakresie hndowniorwa mieszkaniowego. 

IV. POdst'dwowa eksploatacja zasob6w - analiza, koutrola j occna: 

a) praey administracji osicdlowych oraz Zakladu Zieleni i Zaplccza 
Technieznego, 

b) wynikow dokouywanycli przegjadow zasobow i rerenow Spoldzielni, 
c) przcbicgu i wynikow sezouow grzewczych, w tym: 

rozJiezeuie sezonow grzewezyeh,
 
wyniki przegladow iustalaeji centralnego ogrzcwania L cieplcj wody
 
uzytkowej po sezonach grzewezyeh oraz planowauo dzialania zwiazane
 
z przygotowanieru bndynkow do sezonow grzcwczych,
 

V. Remonty zasob6w i dzialania dotyczace realizadi wicloletniego 
programu encraooszczedncsct - analiza, kootrola i occna rcalizacji: 

I) planow remootow,
 
2) adaptacji pomieszezen:
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- po przedszkolu i Spoldzielczym Osrodku Kuhury na lokaie mieszkalne, 
~ po banku, na Spotdzielczy Osrodek Kultury, 

3)	 przedsi~wzi~e w zakresie: 
- wymrany podzielnikow wyparnych na elektroniezne, 
- wyrnrany srolarki drzwiowej w korytarzach lokatorskieh na drzwi 

dymoszczelne, 
oeieplania scran balkonowych wraz z wymiana stolarki nkiennej na okna 
z tworzyw sztucznych, 
przebudowy scian ciagow komunikacyjnych ua sciane spelniajll.cll. wymogi 
aktualnej normy cieplncj wraz z remontcm elewacji, irp 

VI. Sunn'l'v orgamzaevjuo-samorzadowe: 

I) zatwierdzaoie planow praey Rady Nadzorezej i stalych komisji Rady,
 
2) zarwierdzanic struktury organlzacyjncj Spoldzielni,
 
3) analiza i ocena spraw zwiazanych z zebraniarru grup czlonkowskich
 
I Zebraniami Przedstawicieli Cztonkow oraz uchwalanie w rym zakresie:
 

harmonogramow przedsiewziec zwiazanych z organizacja zgcz i ZPCz 
wraz z usta'enieru podzialow czlonkow 11a grupy cztonkowskic 
w poszczegolnych latach, a takze klucza podzialu mandatow na 
Zebranie Przedstawicieli Cztonkow, przypadajacych poszczegolnym 
grupom czlonkowskim, 
sprawozdan na zebrania grup czlonkowskfch i Zebranic Przedstawicieli 
Czlonkcw, 
harmonogramow realizacji wnroskow zgloszonych podczss zcbran grup 
czlonkowskich j Zebran Przedstawicieli Czlonk6w, 

4i aktualizacja obowiqzujacych w Sp6l:dzielni regulamin6w i zasad, 
5) zmiany w skladzie Rady Nadzorczej, Zarzadu i Spofecznej Komisji 

Mieszkaniowej, 
6) analizowanic: 

•	 zmian, wprowadzonych w cstawie 0 spoldzielniach mieszkamnwych, 
Prawie Spcldzielczym I innych przepisach cbowiaeujacych spoldzielczosc 
mieszkaniowa, 

•	 projektowanych zmian Statum Spoldzietru, 
•	 wynik6w lustracji dzialalnosci Sp6l:dzielni, 

VJI. Surawy czlonkowsko-Iokalowe: 

I)	 rozparrywanie wnioskow w sprawic: 
- wyklnczeri ze Sp6ldzielni, 
- wykreslen z rejestru czlonkow Spoldzielni, 

2)	 analiza okrcsowych informacji dotyczacych pozyskiwania i ponownego 
zasiedlenia lokali w SM "Piast". 

~~)j ~)J 26 



Lusrrujqcy srwierdzaja, ze tematyka posiedzen Rady Nadzorezej Jest zgodna 
z jej uprawnieniami ustawowymi, statutowymi i regulaminowynn. 

Tematyka ucb"'al podjetyl:h przez Rade Nadzorcza '" latach 2003 2005 

I.	 Spra",y z zakr~u dzialalnosd finanso",ej uch",al:y '" spra",ie; 

1)	 rozparrzenia cpinii i raportow (audytow) z badan sprawozdan finansowych, 
sporzadzonvch przez niezaieznyeh biegtyeh rewidenrow wraz 
z zaopiniowamem propozycji rozliczema wynikow Spoldzielni; 

2) stanu windykacji naleznosci Spoldaielni z tytutu optat, 
3) wyboru biegtycb rewidentow do przeprowarizenia badania sprawozdan 

fmansowych. 

II. Sprawv 2ospodarczo--ekonomiczne lIcbwaly '" spr8''''i~ 

1) ponoszonvch kosztcw oraz wysokosci stawek oplat za lokale mieszkalne, 
uzytkowe, gareze, inne ponrieszezenia i tereny, a takze innyeb ootar, 

2) wysokosci pomesionvch kosztow zwiazanych z wykcnaniem posranowien 
ustawy z 15 gmdnia 2000 roku 0 spokizielniach mieszkanicwych. 

3) kwartalnvch infonnacji z praey Zarzadu (wraz ze sprawozdaniami 
7. wykonania zadan rzeczowych njetych w ptanach remonrow, kwartalnymi 
sprawozdaniami flnansowyrni oraz stanem prowadzonych przez Spcidzielnie 
spraw prawnych oraz okresowq ocena pracy Zarzadu), 

4) prowadzonej dzialalnosci spoiecznej, kulruralnej i uswiatowej, w lym 
organizowania przez Spoldzielcay Osrodek Knlrury 8M .Piast": 
:>- wypoczynku letniego i zimowego dLa dzieci w okresie wakarji i ferii, 
>- irnprez okolicznosciowych, 

5) zatwierdzenia na lata nastepne planow: 
przvchodow i wydatkow Spoldzieini. 
przegladcw, konscrwacji, rozhczen i pogotowia teehnicznego, 
zakupow i naklad6w inwestycyjnveh, 
zapotrzebowania na materiary biurowe i srodki ezystosci, 
funduszu remontowego, 
remoutow zasobow Spoldzielui, 
dziajalnosci Zakladu Zielcni j Zaplecza Teehnicznego, 
dzialalnosei kouserwatorcw Adrninistracji Osiedla "Tysiaclecic-Dolue" 
i "Tysiacleoie -Gorne'', 
dzialalnosci spolecznej, oswiatowej I kulturalnej oraz schematu 
otgaruzaeyjnego z planem etatow i srodkow na wynagrcdzenia linnyeh
w	 miare potrzeby). 



III.	 Zagadnienill dotyczate inwestycii uchwa!y w sprawie: 

1) rozhczenia i zasiedlenia inwesrycji przy ul. Armii Krajowej w Katowicach, 
2) realizaeji i rozliczenia budowy pawilonu administracyjno-handlowego pay 

ul. Piastow 6 w Katowicach, 
3)	 realizacji budownicrwa mieszkaniowego (dziaJ:an podj~fych w ramach 

przygotowania i reahzacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Piast6w oraz przyszfych zamierzed). 

IV.	 Pods(awowa eksploalad,a zasoh6w • uchwalv w sprawie: 

1) praey admiuistracji osiedlowyeh oraz Zakladu Zieleni i Zanlecza 
Technicznego, 

2) wynikow dokcnywanych przegladow znsobow I rerenow Spoldzielni, 
3) przebiegu i wynikow przeglqdow instalacji centralnego ogrzewama 

i cieplej wody uzytkowej po sezonach grzewczych oraz planowanych 
dziaian zwiqzanych z przygotowaniem budynkow do sczonow grzewczych, 

V.	 Remonry z.asob6w i dzialaoia dotyczace realizacii wieloletniego 
programu eoeJ1!:ooszczedoo~ci- ucbwafv w semwle: 

I)	 zatwierdzeuia plancw remcntow, 
2)	 akceptacji przedsiewziec w zakresie adaptacji pomieszczeu: 

- po przedszkolu i Spoldzielezym Osrodku Kultury na lokale mieszkalne, 
- po banku, na Spoldzielczy Osrocek Kulrury, 

3) akceptaqji przedsiewziec w zakresie: 
wymiany podzielnikow wypamych na elektromczne, 
wymiany stolarki drzwiowej w korytarzach Iokarorskich na drzwi 
dymoszczelne, 
ocieplania scian balkonowyeh wraz z wymianq stolarki okiennej na okna 
z tworzyw sztucznycb, 
przebndowy soian ciagow kornunikaeyjnych na seian~ spdniaj"q 
wymogi aktualnej ncrrny cieplnej wraz z rcmomem elewacj i, itp. 

VI.	 Spram orgaqizacvjno-samorzadowe - uchwaly w sprawk: 

1) zarwierdzania: 
plan6w pracy Rady Nadzorczej i statych komisji Rady, 
struktury organizacyjnej Spoldaiolui, 
harmonngramow przcdsiewaiee zwiqzanych z oeganizacja rgcz i ZPCz wraz 
z ustalaniem podzialow czlonkow na grupy czlonkowskie 

poszczogclnycn latach, a takze klucza 
. 

podzialu mandat6w ua Zcbranie 
I 

It
J~ 
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Przedstawicieli Czlonkow, przvpadajqcych pcszczegolnym grupom
 
czlonkowskim,
 
sprawozdan na zebrania grup czlonkowskich j Zehranie Prredstawicieli
 
Czlonkow,
 
harrnonogramow rcalizacji wnioskcw zgJoszonycll podczas zebrari grup
 
czlonkowskich i Zehran Przedstawicicf Czlonkow,
 

2) aktuajizacji obowiazujaeych w Sp61dzielni regulamin6w i zasad, w tym; 
a) zased: 

•	 grornadzenia srodkow finansowych i rozliczania rob6t w budynkach 
mieszkainych polegajqcyeh na zabudowie urzadzeri i elementow 
odnoszacych standard mieszkan oraz zmianv do zesad dostosowanej do 
aktualnego zapotrzebowania na wyrniane stolarki okiermej. 

•	 rozliczcn z tytuhr pobierania wody zirunej i cieplcj w lokalach 
mieszkalnyeh, uzytknwych i garazaeh, 

•	 kwalifikacji, podzialu i dokumentacji kosztow eksploataeji i utrzymania 
zasobow mieszkaniowyeh oraz kwalifikacji przychodow Sroldzielni, 

•	 przyjmowama czlonkow oraz zasiedlania lokeh na zasadach 
spotdzielczego lckatorskiego prewa do lokalu rmeszkalnego, zasadach 
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu oraz odrebnej 
wlasnosc! lokalu, 

•	 prowadzenia przetargu na okreslenie wartoscr rynkowej lokali 
tuieszkalnych i uzytkowyeh w zaschach SM .,Piast", 

•	 rozliezeu finansowyeh z eztcnkami 7; tytulu wkladow rmeazkaniowych 
i budowlanych w budynkach eksploarowanych, 

•	 rozliczania koszrow i ustalauia oplat z tytulu wywozu uieceystcsci 
i dzierzawy pojemnikow, 

•	 rozliczania kosztow i ustalania oplat Z tytuhr ekspjoataeji diwig6w 
osobowych oraz zmiany do nieh, 

•	 reahzaeji, rozfiezenia I zasiedleuia budynku mieszkaluego 
wielorodzinnego przy ul. Piastow w Katowicach, 

b) regulamin6w: 
• uzywania lokah i porzqdku domowego, 
•	 rworzeuia i wykorzysrania fuuduszu iemoutowego, 
•	 rozhczania pozytkow, 
•	 finansowauia inwesrycji, 
•	 rozliczania kosztow cenl'ralnego ogrzewama j przygorowama cieptej 

wody uzytkowej, 
•	 rozhczania kosztow eksploataeji i utrzymania nieruchomosci oraz 

usralania stawek oplat i crynszu za uzywanie lokali mieszkalnyeh, 
uzytkowyeh, garazy. miejsc postojowyeh w wielostauowiskowych 
lokaiaeh garazowyeh oraz pozostefych zescbow, 1 
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J) zmiau w skladzie Zarzadu I Spoteczne] Komisji Mieszkauiowej, 
4) lustracji dzialalnosci Spohlzielni, 

VlI. Sprawy C2lonkowsko-lokalowe - uchwaly w sprawie: 

11	 wykluczen ze Spotdzielni i wykreslen z rejesrru czfonkow Spoldzielni, 
[szczegolnie dotyczy to D50b uchylajacych si~ od uiszczania oplat, 
sporadycznie - uchylajacych si~ od uzupelnierua wkradu hudowlanego, 
z uwagi ua utrate spotdzielczegc prawa do lnkaju, itp., 

2) analiza okresowych informacji doryczacych pozyskiwania i ponownego 
zasiedlenia lokali w SM "Piast''. 

IIose uchwal podjetych przez Rade Nadzorcz3 W latach 2003 - 2005: 

Rok Ilosc ucbwat 
2003 92 
2004 87 
2005 70 

Do tresci podjetych uchwal lustrujacy nie wnosza zastrzezen. 

Rada Nadzorcza podejmowala uchwaly zgodnie ze swormi kompeteucjami 
smtutowymi i regulaminowymi 

Koustrukcja uchwat nie budzi zasrrzezen. Uchwaly podcjmowauo takze 
w sprawach szczegotowycb informacji przcdstawianych przez Zarzad co nie 
zawsze wyruaga formy uchwaly 

Rada Nadzorcza pracowala i pracuje w oparciu 0 zatwierdzane do realizacji 
roczne plany pra ..cy. 

Za udzial w postedzeruach czlonkowie Rady Nadzorczej orrzyrnuja 
wynagrodzenie na zasadach uchwalonych przez Zebranie Ptzedstawicieli 
Czlonkow. 

Pcsiedzenia plename Rady odbywejq si~ z regulv raz w miesiacu. 
Rada Nadzorcza sklada sprawnzdame ze swej dzialalnosci na Zebraniach 

Przedstawicieh Ina Zebraniach Grup Czfonkowskich 

ZARZi\D 

Przemsy regulujace prace Zarzadu Spoldaielni zawarto w §§ 38 do 41 
obowiazujaeego Srarutu Spoldnelni oraz Regulaminie Pracy Zarzadu 
Spofdnelni zarwicrdzonym ucbwafa Rady Nadzorczci Nr 1241RN/94 

\.,~ \ i ~35fRN/97 te~~~t1j:dnOlj[Y z dnia 27.05. 1997 r. 

... \,U\I I . 
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Przepisy okreslajil, ze Zarzad kieruje bezposrednio dzialalnoscia Spohizielru 
1 reprezentuje j:t na zewnatrz. 

W czasie trwania Iustracji Zarzad dzialal w nastepujqcym skladzie: 

Pan Kazimierz Dorf	 Prezes Zarzadu pehuacy jednoczesnie 
funkcj .. Dyrektora Sp6Jdzielni. 
Na funkcje Prezesa Zarzadu zostal 
powolany uchwala ZPCz Nr 5/ZPCZ/95 
oraz zatrudniony ua dotycuczasowych 
warunkach na mocy uchwafy Rady 
Nadzorczej Nr l 111RNt200l z dnia 
25.10.2001 r. 

Pan Andrzej Mikolajczyk	 z-ca Prezesa Zarzqdu 
Z-ca Dyrektora cis. eksploatacyjnc 
techniczuycb, powolany ua t\; funkcje 
uchwala Rarly Nadzorczej NT 68/RNt::!00J 
z dnia 20.\0.2003 r. 

Pan Aleksy Rowniak	 CztonekZarzadu 
Glowny Ksiegowy powolany ua t\; funkcje 
uchwalq Rady Nadzorczej NT 69/RN/2003 
z duia 2509.2003 

W okrcsie objerym lustracjquastapity zmiany w skladzie Zarzadu. 
Z funkcji Czlonka ZaJ74du - Zastepcy Dyrektora ds. eksploatacyjuc 

technicznych ziozvl rezygnacje Roman Bula ucuwala Nr 67/RN/203 z dnia 
25.09.2003 r. Rada Nadzorcza przyiela rezygnacje. 

Z funkcji Czlonka Zarzadu>- Zastepcy Dyrcktora ds. ekonomiczuych zlozyla 
rezygnacje Pani Iwcna Wojtynek Pietras uchweta Nr 50mNJ2004 z dnia 
24,06.2004 r. Rada Nadzorcza PIZYJ~ra rezygnacje. 

W okresie objerym lusrracja poczatkowo Zarzad dzialal w sktadzie 4 osob. 
a od czerwca 2004 r. w skladzie 3 osob Jest to zgodue z § 38 obowiazujaccgo 
Statutu Spoldzielni. 

Zakres uprawnien Zarzadu i podzial obowiazkow pomiedzy jego czlouk6w 
okresla szczegolown Regulamin Zarzadu S. M, .Piast'', tekst jednolity 
Z 27.05.1997 r. oraz Regulamin Organizacyjny. 



W badanym okresie temaryka posiedzen Zarzadu obejmnwala miedzv 
umytm: 

I. Sorawy czlonkowsko-Iokalowe: 

L) przyjecia czlonkow, wypowiedzenia I ustania czlonkostwa, 
2) umowy cywrluo prawne. zamiany i najeru lokalr, garazy, miejsc 

posrojowyeh, innych pomieszezen, terencw, 
3) przeksztalcenia spoldziefczego lokatorskiego ua spoldzieleze wlasnoseiowe 

prawo do lokah mieszkalnych, 
4) przetargi na ustanowieaie spcldzielczego wlasnosciowego prawa do lokali, 
5) okresleuie przedtruotu odrebnej wlasuosei lokali mieszkalnych oraz lokali 

o innym przeznaezenin doryezacych wiekszosci nierachomosci Spoldzielni, 
ustanawianie i przenoszeuie odrebnej wlasnosci lokali, 

6) usralanie wysokosci kaucji pobieranyeh z tytuln uajmu lokali i innych 
pomieszczen. 

7) rozpatrywanic informacji w sprawie zagadnien cztonkowsko-lokajowyeh 
przygotowanych do rozpatrz.cnia na plcnamych posiedzeniach Rady 
Nadzorczej, w zakresie: 

wykreslen z rejestru czlonkow Spoldzielni, wyklUCZCII ze Spoldzlelm, 
- pozyskiwania i zasiedlania lokali; 

II. Sorawy z zakresu dzialalno~ci finaosowo-ksiegowej: 

1) rozparrywanie: 
rapcrtow oraz opinii bieglych rewident6w l. przeprowadzanych badan 
sprawozdan finansowych Sp61dzielni, 
zweryfikowanyeh sprawozdan finansowych Spoldzietni, 
propozycji rozliczenia wynikow fiuansowych Spotdzielni, 

2) analizowanie infbrtnaeji w sprawach: 
a) windykacji nalcznosci wobec Spoldzielni z tytutu: oplat eksploaracyjnych, 

czynszu, funduszu remontowego oraz oplat niezaleznych od Spoldzielni. 
tj. z tytuJu: centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej, zimnej 
wodv i m., 

b) wmdykacji ualeznosei wobec Spofdzielru z tytuln rozliczenia lokali 
przej~tyeh przez Spoldzielnie, w poszczegolnych kwartalach, potroczach 
i za dany rok, 

c) rozhczenia funduszy Spoldzielni, 
d) poniesiouych strat i zyskow nadzwyczajuych, 

3) zarwierdzarue planu arncrtyzacji srodkow trwalvch oraz warrosci 
niematcrialanych i prawnych na darry rok, 

4) aktualizacja obowiazujacych w Spoldzielni zasad polityki racbunkowosci, 
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5) rozpatrywallie wynik6w inwentaryzacji rzeczowych skjadnikow 
majatkowych i srodkow pienieznych. 

6) zabezpieczanie maj'ltku Sp61dzielni oraz prowadzenie gospodarki w ramach 
zazwierdzonych plannw i wykonywania zwiazanych z tym czynnosci 
organizacyjnych i finansowych; 

III. Spnwy e:ospodarczo-eknoomiczne: 

1)	 przygotowania projekt6w planow gospodarczo-finansowycn: przychodow 
i wydatk6w Sp61dzielni, przegladow, konserwacji. rczticzen i pcgotowia 
technicznego, remontow, inwestycyjnych, dzialalnosci konserwator6w 
adrninistracji csiedlowych, Zakladn Zieleni i Zaplecza Technirznegc, 
dzialalnosci spotecznej, oswiatowej i kulturalnej oraz ianych, 
przedkladanych nastcpnie Redzie Nadzorcze] celem zatwicrdzenia, 

2)	 analizowanie informacji opracowywanych przez poszczegolne jednostki 
organizacyjne Spoldziclni. a doryczacych biczacej i dlngofalowej 
dzialalnosci i gospodarki Spcldzielni, w tym miedzy innymi w sprawach. 
:;;- pozyskaoia wykouawcow na realizaeje robot remonto....ycb, 

wynikajacych z zatwierdzonvch przez Rade Nadzorcza planow, 
j;> pozyskiwania srodkow fiaansowvch na remonty i modemizacje zasobow, 
;. nabywania srodkow trwalyeh oraz wartosci niemarcrialnych l prawnych, 
,. ubczpieczania majatku Spoldzictni, 
,. rozliczenia Jokali przejmowanych przez Sp6Jdzielnil; cd zdajacych, 
:;;- wioscunych i jcsienuych przegladow zasobow SM .Piast", przegl<td6w 

instnlacji, 
;;.	 przygotowania instalarjl cenralnego ogrzewania i cieplej wody 

uzytkowej do sezonc grzcwczego, rospoczecia 1 zakouczenia sezonu 
grzewczego. 

,.	 informatyzacji procesow zarzadzania, w tym aktualizaeji systemn 
informatycznego, 

;.	 dzialalnosci sporecznej, oswiarowej i kulturalncj, organizacji ....'vpoczynku 
ziruowego i letniego, orgamzowarua imprez dla dzieci i senior6w, a takze 
uuprez okolieznosciowych, 

;;.	 okresowych sprawnzdan dotyczacych realizacji ....-nioskow zgloszonych na 
zebraniach grup ezlonkowskich i Zebrauiu Przedstawieieli Czlonkow, 
a takze mfonnacji doryczqeych realizacj i uchwat podcjmowanych przez 
organy samorzadowc Spoldziclnr, 

3) anaiizowania ponoszonych przez Spoldziefnie kosztcw i przychod6w 
Spoldzielni, w tym z ty11J1u 
•	 zuzycia cnergii elektrycznej, 
•	 zuzycia wody l odprowadzanych scickow, 

•	 podgrzania wody, 
•	 urtzvmania dzwigow osobowych, 
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•	 wywozu rueczystosci, 
•	 ZUZyCla srodkow czvstosci, 
•	 ceutralnego ogrzewania, 
•	 stanu BHP i p poz. W Spoldzielni, 
•	 zakupow inwestycyjnych, 
•	 wvkonania postanowien ustawy z 15 grudnia 2000 roku 0 spoldzielniach 

mieszkaniowych, 
4) ustelanie wysokosci stawek oplat i iunych oplat z rytulu nejmu Iokali, innych 

pomieszczen, terenu, 
j) zawieranie umow, 
6) ustanawianie pelnomoenictw, 
7) prowadzerue polityki kadrowej i piacowej Spotdzielni, 
8) powolywanie komisji przetargowyrh i rozpatrywanie wynik6w przetargow; 

IV. Zagadoienia dotyCl,iJce inwestycii - rozpatrywanie spraw zwiazanych 
z przygotowaniem i prowadzeniem inwestyeji przy uliey Piastow 
w Katowicach, w tyrn w szczegolnosci: 

prac zwiqzanych z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koneepeji 
programowo-arclritektonicznei budynku wielorodzinnego, 
uzyskaniem kredytu ze srcdkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
przeprowadzeniem przetargow na wylonierue wykonawey robot oraz 
podmiotu pelniacego usJugi nadzoru iuwestorskiego przy budowie 
wielokondygnacyjuego budynku mieszkalnego przy ul. Piastow 
w Katowicaeb; 

V.	 Podstawowa eksploatacia T.JlsobOw - analizowanie: 

a) wykouania plan6w Spoklzielrri, w tyro przez Zaktad Zieleni i Zaplecza 
Teclmicznego oraz administracje osiedlowe, zapotrzebowania na srodki 
czystusei, irp , 

b) wynikow dokonywanych przeglqdow zasobow i rereuow Spoldzietm, 
c) przebiegu i wynikow sezonow grzewczych, w tyro: 

rozliczerua sezcnow grzewczych, 
wynikow przeglqdow instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody 
uzytkowej po sezonach grzewczych oraz planowanych dzialan 
zwiazanych z przygnmwaniem budynkow do sezonow grzewezyeh, 

d)	 programu daialania SM .Piast" w zakresie przygntowania i zabezpieczenia 
zasobow Spoldzielni przed skutkami zimy; 

e) harmunogramnw jesiennyeh przegladowzasubow 



VI. Remon!)' z3sob6w i dzialania dotyczace reaJizaeii wieloletniego 

programu eneraocszczednesct 

1) opracowywauie planow remcntow 1 inwestvcji, przedkladanych Radzie 
Nadzorczej do zarwierdzenia, 

2)	 podjecie decyzji i realizacja adapracj i pomieszczeu: 
- po przedszkolu i Spoldzielczym Osrodku Kultury na lokale mieszkalne, 
- po banku, na Spoldzielczy Osrodek Kulrury, 

3) podjecie i realizacja przedsiewziee w zakresie: 
wymiany podzielnikow wyparnyeh na elektroniezne, 
wymiany stolarki drzwiowej w korytarzach lokerorskich Da drzwi 
dymoszczelne, 
przebudowy sctan ciagow komunikacyjnych na sciane slXlniajl\.ell. 
wymogi aktualnej nanny cieplnej wraz z remontem e1ewaeji, IIp_ 

4) kontynuacja dzialau w zakresie oeieplania seian balkonowych wraz 
z wymiana stolarki okiennej na okna z tworzyw sztucznyeh, 

5) zabezpieczania wykonawstwa robot remontowych i iawesrycyjnych njetych 
w planaeh na dany rok, 

6) analiza realizaeji robot remontcwyeh; 

VII. Sprawy ol1!anizacyjnoMsamorzadowe: 

1) przygotcwywanic projektnw schematu o-ganizacjjnego, 
2) zarwierdzenle plauu praey Zarzadu SM "Piasr' na dauy rok, 
31 przygotowywarrie j craz przedkladania Radzie Nadznrczej do zatwierdzenia 

projekt6w regnlamin6w, zasad oraz zmian do nich, 
4) przygctowywanic i zwolywanie zebran grup czlonkowskieh I Zcbrania 

Przedstawicieli Cztonkow oraz podejmowame wszelkich daialan z rym 
zwiazauych, rj. m in.' 
;;. przygotowywanie i skladania podczas zebran stosownych sprawozdan 

z dzialalnosci, 
» zatwierdzanie harmonogramow przedsiewziec zwiazanych z organizacjq 

zgcz i ZPCz, 
,.	 zarwierdzanie harmonogramow realizaeji wmoskow zglaszanych podezas 

zebran grup czJonkowskieh i Zebran Przedstawicieli Czlonkow Of32 

okresowe sprawdzanie ich wykouania, 
5) wspoldzialanie Z organarm wladzy administraeji pailstwowej oraz 

organizaejami spoldzielczymi, gospodarczymi i spoteeznymi. w tym m. ID. 
wyzuaczenie przedstawiciela Spoldzieln; do udziahr w praeaeh Komiteru 
Programujacego ds. opracowania strategii rozwoju miasra Katowice do roku 
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6) zarwierdzenie. 
szczegolowej instrukcji w sprawre przejmowania 1 przekazywania Lokali 
oraz ustalania sropnia zuzycia urzadzen techniczno-sarntamych i innych 
materialow, 
Regulaminn Sekcjr Informatyczncj SDK SM .Piast''. 

Protokcly Zarzadn przedstawiaja szczegofowo tematyk.. i przebrcg posiedzen 
Zarzadn. 

Protokoly sol sporzadzane odr..bnie dla kaZdego posiedzenia Zarzqdn, 
W tresci protokotcw zamieszczana jest pel:na tresc podejmowanych nchwal. 

Protokol kazdorazowo podpisuja wszyscy obecni Czlonkowie Zarzadn, 
ponadto kazda strona jest parafowana przez wszystkich Czlonk6w Zarzadn 
i protokolanta. 

Analiza zapisow protokoiow pozwala stwierdzic, ze Zarzad dziala zgodnie ze 
swoimi kompetencjami starutowymi i regnlaminowymi. 

Wiele decyzji Zarzadn podejmowanych jest w formie uchwaly. Trese uchwal 
obejmowala miedzv innymi: 

1. Sprawv czlonkowsko-lokaIDwe: 

1) przyj ..cia czloukow, wypowiedzenia i usrania czfonkostwa, 
2) przydzialv, zamiany i najem lokali, garazy, miejsc postojowyeh, innych 

pomieszczen, terenow, 
3) przeksztatceuia spoldzielczcgo lokatorskiego na spoldzielcze wlasnosciowe 

prawo do lokali mieszkalnych, 
4) przetargi na ustanowienie spmdzielczego wlasnosciowegc prawa do lokali, 
5) okreslenie przedmiotu odr..bnej wlasnosci lokali rmeszkalnych oral lokali 

innym przeznaczenin dotyczacych wi ..kszosci nieruchomosci Spoidzielm, 
nstanawianie i przenoszenie odr..bnej wlasnosci lokah, 

6) ustalanie wysokosci kaucji pobieranych z tytulu najmu lokah I innych 
pomieszczen, 

7) rozpatrywarue informacji w sprawie zagadnieri czfonkowsko-lokalowych 
przygotowanych do rozpatrzenia na plenamych posiedzeniach Rady 
Nadzorczej, w zakresie: 

wykreslcn l rejestru czlonkow Sp6l:dzielni, wykluczeiJ. ze Sp6ldzielni, 
- pozyskiwama i zasiedlania lokali; 

u. SDrawv z zakresu dzialalnosd finansowo-ksiegowej: 

1)	 analizowanie' 
- raport6w otaz opinii bieglych rewident6w z przcprowadzanych 1.ari 
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sprawozdan finansowych Sp61dzielni. 
- zweryfikowanych sprawozdan flnansowych Spoldzielni, 
- propozycji rozbczenia wyuikow finansnwych Spofdzielni, 

2) przyjmowanie infonnacji w sprawach: 
a) windykacji naleznosci wcbec Spoldziehri z ryrufu: oplat 

eksploatacyjnych, czynszu, fundnszu recnontowego oraz oplat 
uiczaleznvch od Spotdziclni, tj. z tytulu: cenrralnego ogrzewania, cieptej 
wody uzytkowej, zimnej wody i m., 

b)	 windykacji naleznosci wobec Sp6Mzielrri Z rytulu rozhczcnia lokali 
przejeryeh przez Sp61dzidlll~, w poszczegolnych kwartalach, polroczach i 
za dany rok, 

c) rozliczenia funduszy Spoldzielni. 
d) poniesionych strat i zyskow nadzwyczajnych oraz podejmowanie 

stosownych decyzji, 
3) zarwierdzanie planu amortyzacji srodkow trwatych orar wartosci 

niernarerialanych i prawnych na deny rok, 
4) zatwicrdzanie akrualizacji zasad poliryki rachuakowosci obowiazujqcych 

w Spoldzielrri, 
5) rozpatrzenic wynik6w mwentaryzacji rzeczowych sktadnikow majatkowych 

i srodkow pieuieznych. 

III. Sprawv gospodarczo-ekonomiczne: 

I,	 przyjmowanie projektow planow gospodarczo-finansowych: przychod6w 
I wydatkcw Spoldzielni, przegiadow, konserwacji, rozliczen i pogotowia 
technicznego, reruontow. inwcsrycyjnych, dzialalnosci konscrwatorow 
admimsttacji osiedlowych, Zakfadu Zielerri i Zaplecza Tcchniczncgo. 
dzialalnosci spolecznej, oswiatowcj i kulturalnej oraz innych, 
przedkladanych nastepnie Radzie Nadzorczej cclem zatwierdzenia, 

2) przyjmowanie mforrnacji opracowywanych przez poszczeg61nc jednostki 
organizacyjne Sp6ldziclni, doryczacych m. ill.. 
;;. pozyskacia wykonawccw na realizaqe robot remontowych, wynikajacych 

z zatwierdzonych przez Rade Nadzorczq planow, 
;;.- pozyskiwania srodkow finansowych na rernonry i mndcmizacje zasobow, 
}.> nabywania srodkow trwa'ych oraz wanosci nicmaterialnych i peawnych, 
> ubezpieczania majarkn Spoldzielni, 
> rozliczenia lokali przcjmowanych przez Spoldaielnie od zdajacych, 
;..- wioscnnvch i jcsiennych przcglqdow zasob6w SM .Piasr", przegladow 

instalacji. 
;.	 przygotowania instalacji centralncgo ogrzewania i cieplej wody 

uzytkowcj do SeZOI111 grzewczego. rozpoczecia i zakOIi.czeni~ sezonn 
grzcwczego, I 
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>- informatyzacji proccsow zarzadzania, w rym aktualizacji system» 
informarycznego, 

~	 dzia'alncsei spoleceucj, oswiatowei I knlruralnej, orgamzacjr 
wypoczynku zimowego i lerniego, organizowania imprez dla dzicci 
i seniorow, a takze imprez okolicznosciowych, 

~	 okresowych sprawozdau doryczacych realizacji wnioskow zgloszonych na 
zebraniach grup cztonkowskich i Zebraniu Przcdsrawicicli Czfonkow, 

3) przyjrnowanie analiz ponoszonycb przez Spotdzielnir:; kosztow i przychodow 
Spoldziclni, w tym z rytulu: 
'" zuzycia energii elektrycznej, 
).> zuzycia wody I odprowadzanych seiekow, 
}- podgrzania wody, 
}- ntrzymania dzwigow osobowych, 
> wywozn nieceystosci, 
". zuzycia srodkow czystcsci, 
» ceotralnego ogrzewania, 
, stanu BHP i p. pot. w Spoldzielni, 
).> zakupow inwestycyjnych, 
).> wykonania postanowien usta......y z 15 grudnia 2000 rokn 0 spctdzselniach 

mieszkamowych, 
4) ustalanie wysokosci stawek oplat i innych oplat z tytuhr nejmu lokali, innyeh 

pomieszczen, terenu, 
5) ustanawianie pelnomoonictw, 
6) powolywanie komieji przetargowych i rozpatrywanie wynikow przetargow; 

IV. Zogadoienia dotycz!tce inwestycji: POdj/tCIC deeyzji zwiazanych 
z prrygotowaniem i prowadzeniern inwesryeji pay uliey Piastow w Katowicach, 
w rym w szczegolnnsci: 

o przepmwadzeniu konkursu na opracnwanie koncepcji programowo 

arehitektomcznej budynku wielorodzinnego,
 
przyjeciem wnioskn 0 promese udzielerria kredytu a nastepnie wniosku
 
o kredyt ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 
przeprowadzcniem przetargow na wylonienie wykonawcy robot oraz
 
podmiotu petniacego ustugi nadzoru iuwcstorskiego przy budowie 
wielokondygnaeyinego budynku mieszkalnego przy ul. Piastow 
w Katowicach, 

V.	 PodMawowa eksoloatada zesobcw: 

1) przyjmowania informacji doryczqcych m. ut.: 
a) wykooaoia plan6w Spcldzielni, w tym przez Znkad Zieleni i Zaplecza 

Tecbnicznego oraz admiuistracje osiedlowe, zapcrrzebowama na srodki 
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b) wynikow dokonywanych przegladow zasobow I terenow Spoldzielni, 
C) przebiegu I wynik6w sezonow grzewczych, w tyro: 

rozficzeuia sezonow grzewczych, 
wynik6w przegladow instajacji centralnego ogrzewania i cieplej 
wody uzytkowej po sezonach grzewczych oraz planowanych dzialan 
zwiazanych z przygotowaniem budynkow do sezonow grzewczych, 

2)	 zatwierdzanie
programu dnatania SM .Piast" w zakresie przygotowania I zabczpieczenia 
zasobow Spoldzielni przed skutkami zimy, 
barmouogramow jestennycb przegladow zasobow. 

VI.	 Remonty zasoh6w i dzialania dotvczace realizacji wieloletnieeo 
DT<lgramu enerzoeszczednesci 

I)	 przyjmowanie planow remont6w inwestycji, przedkladanych Radzie 
Nadzorczej do zatwierdzema, 

2) podjecie decyzji w sprawach adaptacji pnrnieszezen; 
- po przedszkolu i Spoidzielczym Osrodku Kultury na lokale mieszkalne, 
- po hanku, na Sp6!dzielczy Osrodek Kultury, 

3)	 podjecie decyzji dctyczacych realizacji przedsi~wzi~c w zakresie: 
wymiany podzielnikow wypamych na elekrrorriczne, 
wyrniany stolarki drzwiowej w korytarzach lokarorskich na drzwi 

dymoszczelne, 
przebudowy seian ciagow komunikacyjnych ua sciane spetniajaca wymogi 

aktuamej normy cieplnej wraz z remontem elewacji, itp., 
konrynnacji dzialali w zakresie ocieplania seen halkonowyeh \ItTIIZ 

z wymianq stolarki okienoej na okna z tworzyw sztucznych, 

VII. Sprawy oTganizacyjllo-samorzadowe: 

1) przyjmowanie projektow schematu orgamzacyinego,
 
2) zatwierdzanie planu pracy Zarzadu SM "Piast" »a dan}' rok,
 
3) przyjmowanie projekt6w regulamin6w, zasad oraz zmian do nich,
 
4) podejmowame decyzji w sprawaeh zwotania zebran grup czlonkowskich
 

i Zebrania Przedsrawtcief Cztonkow oraz 
przyjmowame sprawozdaa z dziaialnosci Zarzadn 1 Spoldziclni, 
przedkladanych zgcz i ZPCz, 
zatwierdzanie harmonograrnow przcdsiewziec zwiazanych z organizacja 
zgcz i ZPCz. 
zatwicrdzauic harmonogramow realizacji wnioskow zgtaszanych podczas 
zehran grup czlonkowskich i Zebras Przedstawicicf Cztonk6w, 

5) zarwierdzenie: 

'\~ i U· 
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szczegolowej instrukcji w sprawie przeimowania i przekazywania lokali 
oraz nstalania stopnia zuzycia urzadzeu tecbniczno-sanitamych i innyeh
 
materialow,
 
Regulaminu Sekcji Informarycznej SOK SM ,,Piast".
 

nose UChWlll podjrtvch przez Zarzad W lauch 2003 - 2005: 

Rok HoS(: uchwal 
2003 288 
2004 260 
2005 236 

Zarzad podejmuje uchwaly w bardzo szczegotowych sprawach, mozna 
rozwazyc ezy we wszystkieh sprawach rozpatrywanych przez Zarzad zachodzi 
koniecznogc podejmowania uebwaly. 

Nalezy przy tym stwierdzic, ze rresc podejmowanyeh przez Zarzad uchwal 
jest zgodna z jego kompetencjami. 

ZaIULd skfada sprawozdania ze swej dzialalnosei okresowo Radzie 
Nadzorezej, a przede wszystkim kazdorazowo na Zebraniu Przedstawieieli i na 
Zebraniach Crop Czionkcwskich. 

Wynagrodzenie dla Zarzadu ustala Rada Nadzorcza 
Zarzad przygcrowuje i przedktada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plany 

finansowo - gcspodarcze Spoldzielni 

ZEBRANIA GRUP CZl..ONKOWSKlCH 

Przepisy dotyczaee zwofywania, sposobu powiadamiania 0 Zebraniaeh 
Grupy Cztonkowskicj i inne zawarto w §§ 50 do 52 obowiazojqcego Statutu 
orez Regulamiuie Obrad Zebrania Grupy Czfonkowskiej Spoldzielni 
Mieszkaniowej "PrAST" zatwierdzonym nchwalq Nr 140/RN/99 Radv 
Nadzorczej z dnia 16_12.1999 r. 

Zebrania Grup Czionkowskieh sa odbywanc przed kazdym Zebraniem 
Przcdsfawicieli Czlonkow zgodnie z § 50 Statutu. 

Podziahi ua grupy czlonkowskie dokonnje odrebnle dla kazdego roku Rada 
Nadzorcza. 

1.	 W roku 2003 Rada Nadzorcza uchwala Nr 8JRN/2003 t: dnia 23.0l.2003 
dokonala podziatu wszystkieh Czlonkow Sp6tdzielru na 7 grup 
czlonkowskich (tresc uchwaty sfanowi zalaeznik 16 do protokoju). 

Zebrania odbyly sie w dniach 29 i 30 stycznia, 4, 5, 6, 7 lutego 2003 r 
z kazdego z odbytyeh zebran sporzadzouo odrebny protok6l. 
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Protokoty zawieraja: 

porzadek obrad Zebrania Grup Czlonkowskich,
 
sprawozdania z dzialalnosci
 
Rady Nadzorczej
 
Zarzadu 
Rady Osiedla
 
Admimstracji Osiedla
 

informacje 0 realizacji wnioskow z poprzednich Zebran Grup 
Czlonkowskich, 
informacje 0 tematyce najblizszego Zcbrania Przedstawicieli 
Czlonk6w, 
tresc podjetyca wnioskow 

Protokoly podpisane kazdorazowo przez Przewodniczacego i Sekretarza 
Zebrania. Strony protokolu niezaparafowane. 

Do protokolow zalaczono: 
protoknty Komisji Wnioskowej, 

- listy obecnosci. 

2.	 W roku 2004 Rada Nadzorcza uchwata Nr 2/RN/2004 z dnia 22_01.2004 r. 
dokonala podziatu wszystkich cztonkow Spotdzielni na 4 Grupy 
Czlonkowskie (rresc uchwaly stanowi zatacznik nr l7 do protokolu). 

Zebrania odbyly sre w dniach 2, J, 4, 5 lutego 2004 r. Z kazdego 
Z odbytych zebran sporzadzonoprotokol i pelna dokumentacje. 

Protokolv zawieraia pelna dokumentacje odbytych zebran. 
Porzadek obrad zawicral miedzy innyrni informacje 0 tematyce 

najblizszego Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w.
 
Protokoty prawidiowo podpisane.
 
Strony protokol6w niezaparafowane.
 
Do protokolow dolaczono:
 

protokoly Komisji Skrutacyjnej,
 
- protok6ly Koruisji Wnioskowej,
 
- listy obecuosci,
 

3.	 Na rck 2005 Rada Nadzorcza uchwala Nr 61RN12005 dokonala pcdziatu 
czlonk6w ua 8 Grup Cztonkowskich (trcsc uchwaly stanowi zalacznik ill 18 
do protokolu). 

Zebrania Grup odbyly sie w duiach 31 stycznia, 1,2,3,4,7,8, 9CltegO 
~OO\' Protokoly zawieraja pelna dokumentacje odbytych Zebrau. ,~ 
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Porzadek obrnc zaw ierat miedzy innymi mformacje 0 temaryce 
najblizszego Zebrania Przedstawicieh Czlonkow 

Protokoly prawidlowo podpisane. 
Strony protokolu niezaparafowane. 
Dokumemacja zawiera komplet zataeznikow. 
Dokumenracja z Zebran jest przeehowywana w opisanycn segregatorach 

odrebnie dla kai:dego roku 
Informacja 0 terminacb Zehren Grup Czlonkowskich jest kai:dorazowo 

zamieszczana na tabheach ogtoszen w budjnkach, na tabhcaeh ogloszen 
w poszczegolnych adminisrracjach oraz siedzibie Zarzndu Spofdzielni, a dla 
czlonkow oczekujqcyeh w prasie lokalnej. 

INNE ORGANA SPOLDZIELNI 

Zgodnie z § 42 obowiazujacego Statutu Spoldzielru organami 
pomocniczymi Zarzqdu w wykonywaniu jego obowiazkow statutowych sa Rady 
Osiedlowe i Spoleczna Komisja Mieszkaniowa 

Unormowania doryczaee dzialalnosci rych organow zawarto w §§ 42 do 49 
ohowiazujacego Stature Spoldzielni oral regulaminacb 

Regulaminie Redy Osiedla SM. .Piast" zarwierdzonym uchwala Rady 
Nadzorczej Nr 99!RN/99 z dnia 16.09 1999 r. 

Regulamin Spotecznej Komisji Mieszkaniowej S,M. .Piast" zatwierdzonym 
uchwalq Rady Nadzon::zej Nr 100iRN/99 z dna 16.09.19991' 

W okresie objetym lusrracjq w Spoldzielrri dzialaly dwie Rady Osiedlowe. 
Dokumenraeje ieh dziafaluosci przechowajq I prowadza Administraeje 
Osiedlowe. 

Rady Osiedlowe wspotdzialajn z Administracja Osiedla pay ustalauiu 
projektew planow gospodarczyeh dla danego osiedla. 

Wral z innynu organauu Spoldziclui uczesmieza w sprawowaniu uadzoru 
i koutroli nad dzialalnosciq Adrninistracji Osiedlowych. 

Rozpatrujq wnioski dotyczqce dzialalnosei Adminlstraeji Osiedla 
Skladajll. sprawozdania ze swej dziajalnosci na Zebraniaeh Grup 

Cztonkowskich. 
Spoleczna Komisja Mieszkaniowa jest powoiywana przez Raoe Nadzorcza. 

Jest organem pornocniczym ZarZll,du w sprawach czfonkowsko 
mieszkaniowych 

, 
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lX. ZARZ<\DZANIE I TECIINICZNA OBSLUGA 
NIERUCHOMOSCI 

Zasoby Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,PIAST" skladaja sie Z osiedli. 

I. ,.1ysiqclecie Dolne"
 
2 .Jvstactecie Gome"
 
3. "Szate Szeregi" przy ul. Armii Krajowej w Katowicach
 
4 _ .Armii Krajowej" pay ul. Anuii Krajowej w Katowicach
 

oraz budynku uslugowego przv ul. Leatralnej w Katowicacb. 

Og6lna powierzcbnia zasobow to 428.731 m'. z czego 404.169 m1 stanowiq 
lokale micszkalne natormasl24.562 Ill~ lokale uzytkowe. 

W obrebic w/w Osiedli znajduje sie: 

56 budynk6w micszkalnych,
 
15 pawilonow biuTOWO - ustugcwo - handlowych,
 
6 domk6w jednorodzinnych ,
 
270 lokali uzytkowych,
 
30 I garazy w budynkach micszkalnych,
 
oraz garazc typu .Kartik'', miejsca posrojowe ua parkingach krytych
 
i orwartych, a takze micjsca postojowe pay budynkach
 

Cala powierzclruia gruntow pozostajacvch we wladaruu SpohhieLni to 53,4 
ha, pay czym powicrzctaua, do ktorej Spoldzielnia ma ustanowiony tytul 
prawuy to 52,7 ha. 

Na ogolnq nose 8.071 micszkan wg stanu na 31.12.2005 r. 

2266 rnieszkan pcsiada status spoidzielczegc lokatorskicgo prawa do lokaiu,
 
4909 nueszkania zajmowane sa na zasadach spoldzielczego wlasnosciowego
 
prawa do lckalu,
 
73 mieszkania z ustanowionym prawem odrebnej wlasnosci,
 
823 mieszkania zajmowane sa na zasadach najmu.
 

W ciegu ostamich 3 lat, a wiec w okrcsic podlegajacyur lustracji 362 
ruieszkarua zruienify sterns z lokatorskiego na wlasnosciowy, 

Catosc majatku Spoldzielni jest ubezpieczcua w Powszechnym akladzie 
Ubezpieczen S.A. 
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Pocstawowa pclisa ubezpieczeniowa obejmuje w kazdyiu roku oms ad 
01.04 roku blez.a.cego do 31.03 roku nastepnego 

Polisy ubezpieczeniowe obejmuja: 
ubezpieczenie mierria ad ognia i innyeb zywiolow, 
ubezpieczenie maszyn i aparatow ad awarii, 
uhezpieczeuie ad odpowiedzialnosci cywilnej. 
ubezpieczeuie ad kradziezy z wlarnaniem i rahunku (gotowka w kasie 
i srodki obrotowe) 
ubezpieczenie sprzeru elekrronicznego, 
ubezpieczenie pracownlk6w ad nastepstw nieszczesliwych wvpadkow. 
ubezpieczeme komunikacyjne samochodow ciezarowych 

Administracje osiedlowe i Zar~d SgoldzielIlL pracuja.
 
w poniedzialek ad godz. 700 do 16 0,
 

we wtorki, srody i czwartki od godz. 7°0 do 15r)f),
 
w piatki od godz. 700 do 14°°.
 

Czlonko....-ie Zarzadu przyjmuja mreresantow w kazdy poniedzialek od 
godziuy U OO do 1600. 
. Bezposrednie zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi jest realizowane 

poprzez dwie administracje osiedlowe. 
Glowna cz~M; zasobow podzielona jest na dwa kompleksy osiedl\lwe 

tj. Tysiaclecie Game i Tysiaclecie Dolne. 
Adminisrracja Tysiaclecia Doluego zarzadza dodatkowo osiedlami .Baare 

Szeregi" i ,,Armii Krajowej" znajdujacymi sie przy ul. Armii Krajowej 
w Katowicach. 

Spoldzieluia posiada wyodrebniony organizaeyjme Zaklad Zieleui i Zaplecza 
Technicznego dzialajacy i wykonujaey prace ua rzecz obu Administracji 
Osiedlowyeh. 

W badanym ckresie Zaklad Zieleui i Zaplecza Techrucznego realizowal 
prace: 

na podstawe planow rzeczowo - finansowych zatwierdzouych przez Rade 
Nadzorcza, 
roboty zlecane przez kontrahent6w zewnetrznych (RPWiK i UN-S), 
wvnikajace z biezacych potrzeb zglasznnych przez Admiuistracje Osiedlowe, 

Zaklad wykouywal miedzy innymi: 

prace zwiazane z utrzymauiem i konservvacj1\ zieleni,
 
uaprawa i wykonaniem uowych urzadzen zabawowyeh,
 
naprawa i wykounuicm uowych chodnikow,
 
mechauiczne prace ziemne, wykopy, renowacja tereuu,
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przewoz marerialow masowvch,
 
wy'NOZ gruzu po przeprowadzonych remonrach,
 
wywoz odpad6w wiejkngabarytowych
 

ad sicrpnia ~002 T. W celn uzyskania dodatkowych wpiywow na teremc 
Zakladu Zicleni i Zapleeza Techmcznego uruchonuona zostala myjnia 
samochodowa, kt6ra wykonuje odplatne ustugi. 

W przypadku wyst~powania jakichkolwiek awarii rmeszkancy rnoga je 
zgiaszac bezposrcdnio w adminisrracjach osiedlowych gdzic s:'! one rcjestrnwane 
w zaleznosci od rodzaju robot w roznych rejcstracb. Na podstawie zgfoszonych 
robot wystawiane sq konkreme zlccenia dla zatrudnionych konserwatorow badz 
specjalistycznyoh firm. Wykonanie zlerenia jest odnotowywane w rejestrach 
przez odpcwiedzialnych pracownikow. Zglaszane drobue uaprawy S1\ usuwane 
ua biesaco. 

Lustrarorcm przedstawiono prowadzone rejestry zgtoszen. Rcjestry rue 
w pelni obrazuja wykonanie zlecenia, poniewaz zrcalizowano ich wi..cej niz 
crrzymano formaloych zgloszen. 

Do utrzymania czystosci klatek schodowych I obejsc budynk.6w Spoldzielnia 
zatrudnia dozorcOw. 
, SIan techniczuy budynk6w Die budzi zastrzezen. 

Elewaoje budynkow s1\ sukcesywuie odnawiane. Zdarzaja si~ odpryski rynku 
z zewn..trznej strony balkon6w, wg cswiadczeaia kierown.ik6w osiedla sa one 
na biezaco kontrolowane i nie stanowiazagrozenia dla mieszkancow 

Estetyka c1cwacji cz..sci budynkow wymaga poprawy, jest Qua jednak 
limitownna mozliwosciarni fmansowymi Spoldziehri. 

! Tereny zielone wokot budynk6w sprawiaja bardzo korzystne wrazcaie. 
• Kletki schodowe budynk6w czyste i zadbane bardzo korzystne wrazcnie sprawia 

w budynkach lamperia wykonana z plytek ceramicznych. 
. Piwnice ezyste i estetyczne. W wiekszosei budynkow wymiemono dzwigi 
osohowe, estetyka kabin i stan techuiczny me budza zastrzezeu. 
• Wejscia do budynkow wyposazone sq w tabtice ogloszen, na kt6rych 

zamieszczono wszystkie niezhedne infbrmaoje 
Spisy lokatorow na zyczcnie mieszkancow zawierajq tylko nnmery mieszkan 

na poszczegolnych pierrach bez podawania personaliow micszkaneow 

Wszystkie budynki posiadajq ksiazki obiektu budowlauego 
w segregator odrebuy dla kazdego bndynku. 

Lustrujacy sprawdzili doktadme Iosowo wybrane nastepujace ksiazki obiektu 
budowJanego:
 

dla bndynkn przy ul. Piastow 9 zalozona 17.03.2003 r.,
 
dla budynku przy ul. Zawiszy Czaruegn 2 zalozona 28.05.1999 r.,
 
dla budynku przy ul. Utailskicj 11 zctozona 28.11 2002 r.,
 

- dla budynku ~ry ul. Cbrobrego 32 zaiozoua 02.04.1986 r., 
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dla budynku przy nl. Tvsiaclecia 90 zatozoua 02.04.1986 r >
 

W ksiazkaeh zawano wprsy dotyczace okresowych rocznych kourroli:
 
przewod6w spnlinowych i wentylacyjnych,
 
wewnetrznej instaJacji gazowej (pol~ezone z jej konserwacja),
 
iustalarji odgromowej,
 
insralaeji elektroenergeryeznyeh,
 
instalacji p.poz,
 
stanu sprawnosei technieznej budyuku.
 

Generalnie ezesrotliwose. kontroli jest zgodna z obowiazujacymi przepisami. 
Jedynie w przypadku budynku przy ul. Piastow 9 stwierdzono brak przegladu 
insralacji gazowej w 2004 r. Przegled ten zrealizowano dodarkowo w ramach 
kompleksowego realizowanego w interwalaeh :; - letnich przeglqdu stanu 
technieznego budynku w okresie miedzy 12.01. a 09.03.2005 r. 

W ksiazkaeh obiektu budowlanego opisane sa rowniez wszelkie prace 
remocrowe wykonywane na danym budyuku. 

Dostawy mediew i wyw6z niecz~tosci oraz lcb rozliczanie 

11,) energia cieplna 

Umowa Nr 141KEI3IA12001 z dnia IS.OUOOI z Przedsiebiorstwem 
Energetyki Cieplnej w Katowieaeh WIll z pozniejszymi zmiauami 

Jak wynika z przedstawionych dolrument6w, umowa byte wielokrctnie 
negocjowana. Od czasu jeJ ohowiazywania do dnia lustracji podpisano 
kolejuych II aneksow dotyczqcych glowaie aktualizacji nieruchomosci do 
ogrzewania i warunkow knrzystania przez placowki PEC Katowice 
z. pomieszczen Spoldzielni. 

Ijmowa zawiera bardzo szczegolowe warunki dostawy energii cieplnej 
i zdaniem lustrujqeych calkowicie zabezpiecza mteresv Sp6Idziel.ni. 

Dosrarezanie ciepla odbywa sie na zasadach okreslonych przez Prezesa 
Urzedu Regulacji Energetyki, Prawa Energetyeznego oraz przepisow 
wykonawczych obowiazujacych w tym zakresie 
, Rozliczarue kosztow ceutralnego ogrzewania w okresie objetym lustracja 

odbvwalo sir< na podstawie zatwierdztxtyeh Uchwat'l Rady Nadzorczej 
nr 51/RN/03 z dnia 26.06.2003 L "Zasad rozhczania koszt6w centralnego 
ogrzewania w Spotdzielni Mieszkaniowej .Piast" w Katowicaeh" Od 2003 
roku wszysrkie mieszkania wyposazoae sa w etekrromczne dwuczujnikowe 
podzieluiki ciepla I. w miejsce corychezasowych podzielnikow 
wyparkowych). 

Odczyty podzielnik6w dokouywane sa Ix w rokn w miesiacu maju lub na 
przelomie miesiecy maj/czerwfee przez firrne .Euroiustalbud' z Kato/ , 
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ktora jednoczesnie rozhcza koszty zuzywanej energii cieplnej na 
poszczegclne mieszkania. 

Rozliczenie energii cieplnej dustarczane mieszkancom zawiera koszt 
obliczany n.a bazie faktur orrzymywanych z PEC Katowice i obejrnnje okrcs 
rozliczeniowy od 1 pazdzierurka danego roku do ]0 \ITZeSni3 nastepnego 
roku. 

Rozliczanie zuzycia centralnego ogrzewania w budynkach rozhcza sie 
w nastepcjacy spos6b. 

Od catkowitego koszru energii ciepluej na darrym budynku odlicza sie 
some wplaconych kwor ryczahowych tyeh lokarcrow, kt6rzy ni posiadaja 
podzie1nik6w eiepta. Ryezah ustalony jest uchwala Rady Nadzorczej n32,65 
z:LIm2 miesiecznie. Pozostaty kcszt rozliczany Jest zgoduie z odczytami 
podzie1nik6w kosztow 113 pozostate lokale mieszkalne, lokalc uzytkowe 
i garazowe. Roznica Wodczytach oznaeza ZWTot nadplary tub korriecznosc 
doplaty przez posaczegolnyeh uzytkownikow lokali 

Przykladowe rozliczenie za ckres od 0l.1D.2D04 do 3009,2005 dla 
budyuku przy ul. Chrobrego 9 

a) ilose mieszka» 175wtymoporrnarowaoych 160 
b) ilosc garazy 11 w tym opomiarowanyeh 10 
c) ilosc Iokaii uzytkowych 3 w tyro opomiarowanych 3 

Ad. a) Rozliczenie mieszkan:
 
Surua zaliczek (ryezaltow)
 
od mieszkan meopomiarowanych 23.312,76 zj
 

suma zaiiezek od micszkan opomiarowanych 188.874,36 zl
 

razem 212.187,12 zl 

Laczny koszt wg faktur PEe lJ6.717,19zi 
minus suma ryczaltow 23.312,76 zl 

do rozliczenia na rmcszkania opomiarowaue 113.404,43 zl 

do zwroru lokatorom rmeszkau opomiarowanych
188.874,36 zl - 1L3A04,43 zj = 75469,93 zj 

Kwora 13 jest egodna z sumq ZWTot6w wynikajacq z iudywidualnego 
rozliczenia 160 mieszkan co wynika z zalacznika ill 23 do niniejszego 
protokolu. "I 



Ad. b) Rozliczenie garazy:
 
Ryczatt od I garazu 477,00zl
 
Suma zaliczek od 10 garazv 3.663,00 zl:
 

razem 4.140,00 zl 

Laczny koszt wg faktur PEe 2.176,16 zl 
minus ryczah 477 ,00 zl: 

do rczliczenia na garaze opomiarowaue 1.699,16 zt 

do zwrotu UZytkownikom garazy opomiarowanych: 
3.663,00 zl - 1.699,16 zl = 1.963,84 zl 

Kwota ra jest zgodaa z suma zwrctcw wynikajaca z indywidualnege 
rozliczenia uzytkownikow garazy, ktore stanowi integralna cz~s6 zatacznika 
Dr 23 do niniejszego protokohr 

Ad. c) Rozficzenie lokali uzytkowych: 
wniesione zaliczki 2.269,80 Zf 
suma naleznosci wg faktur PEC 1.666,42 zl 
tqczna kwcta zwrotu 603,38 zl 

Kwota ta Jest zgodna z suma ZWTOlaw wynikajaca z indywidualnego 
rozliezema uzytkownikow lokaf uzyrkowych, kt6re stanowi integraina czesc 
znlqeznika ur 23 do niniejszego protokolu. 

Sprawdzono r6wniei: roaliezerrie energf cieplnej na budynku przy 
ul. Utauskiej 16 za okras od 01.10.2004 r. do 30.09.2004 r. 

Suma koszt6w centralnego ogrzewania na l<tczn<t kwote 184.509,64 zl jest 
zgodna z suma faktur PEC za w/w okres za ten budynek a rozficzenie 
kcmpleksowe z rozbiciem na poszczegolnyeh Iokarorow i lokale uzytkowe 
stanowi zalacznik ill" 24 do niniejsz.ego protokolu. 

Naromiast zalaczniki In' 25 a, b, e przedstawiajq iadywidualne rozliczenia 
centralnego ogrzewarua przesylane bezposrednio przez firme 
.Euroinstalbud' pcszczegolnym uzytkowuikom mieszkan. lokali 
ui:ytkowych i garazy. 

Oprocz tego mieszkancy posiadajacy ins[aJac.i~ co i cieplej wody 
uiszczajq w ramach CZY1\SZll koszty rozliczen inediow w kwocie 0,20 zJ:lm2 

powierzchni uzvtkowej mieszkauia przy rozliczaniu 2 skladnikow oraz 0,10 
ztlm

2 
przv rozliczaniu I skladnika. I' 
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Zaliczki na centralne ogrzewanie ustalane S'l w zasobach mieszkamowych 
w kwotach jeduakowych dla wszystkich mieszkan i obowiazuja w tej 
wysokosci przez cal)' rok. 

Sredni kcszr dosrarczonego centralnegc ogrzewania w okresie badanym 
wyncsil: 

w sezcrue 2001lZ003 1,24 zlIm"lm-c 
1,29 zlIm2/m_c2003/2004 

2004/2005 1,24 zllm"lm_c 

Powyzsze koszty centralnego ogrzewania sa znacznie nizsze od kosztow 
ponoszonych w poprzedrum okresie trzyletnim, kiedy to ksztahowaly sie one 
na poziomie 1,61 zlIm2/m-c. 

Tak pozytywne dla mieszkancow rezultary OSI?@l.leto dzieki realizacji 
nastepujacych przedsiewziec. 

dcciepleniom hndynk:6w, 
remontom i modemizacjom wewnetrzuych ciagow komunikaryjnych 
w budyakach, 
wyrnianie drzwi wejsciowych do budynk6w na dymoszczelne, 
wymianie okien w mieszkaniach przy 50%-towej doplacie Spoldzielni do 
kosztow wymiany, 
likwidacj i grzejnik6w na klatkach schodowych. 

b) energia elektryczna 

Energia elektryczna jest dostarczana na podstawie um6w z Gomoslaskim 
Zakladem Elektroenergeryczuym w Gliwicach. 

Umowy 0 sprzedaz energii elektrycznej i swiadczenie nsfug przesylowych 
zawarte sa cdrehuie dla poszczegolnych obiektow i bndynkow Spoldzielni. 

Trese um6w wskazuje na (0, ze interesy Spoldzielrri sa prawidlowo 
zabezpieczone. 

c) wywoz nieczystosci 

Aktualnie wyw6z odpad6w komunalnych realizowany jest przez dwa 
przedsiehiorstwa: 

Miejskie Przedsiebiorsrwc Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katowicach ul. 
Obroki 140, Umowa Nr KE/31!98 z daia 11 maja 1998 r. 

W/w umowa jest na biezacc aktuafizowana poprzez podpisywanie 
kolejnych aneksow (9 do dnia Iustracji, ostatm z dnia 04.12.2002 r.). Aneksy 
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dorycza gfownie nktuahzacji wykazow uieruchomosci do obslugi oraz 
aktuahzacji ceu za \",yw6z uieczystosci. 

Zarowno umowa jak i aneksy do umowy zabezpieczaja zdaniem 
lusrrujacych interesy Spotdeietui. 

.,-A..LBA" Sp. z 0.0. z Radzionkowa, ul Sikcrskiego S. Umowa Nr 
PE/57/2005 z duia 28,09.2005 r. 

Firma ,,ALBA" zgodnie z treseia w/w umowy oprocz wywozu 
nieczystosci z pojemnikow i konrenerow zajmuje si\; dodatkowo wywozem 
odpadow wrelkogabarytowych. 

Postanowieuia zawarte w umowie zabezpieczejq zdaniem lustrujacych 
interesy Spoldzielni. 

Rozliczeuie za wywoz smieci odbvwa si« na pcdstawie przyjetej ceny 
umownej wg potwierdzonych obusrronnie w rejestrze wywozu fakrycznie 
wywiezionych odpadow komunalnych. 

Mieszkancy obciazani 54. kwota 0,24zl/m2/m-c powierzchni uzytkowej 
mieszkania. W rokn 2005 naliczenia czynszcwe z tytulu wywozu 
uieczystcsci wyniosty 1.249.300 zt natomiasr fakrycznie pouies.oue koszty 
1.239.000 ;d, 

d) woda i edprowadzanie sciekow 

Dostawa wody jest realizowana poprzez umowe z Rejouowym 
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Katowieaeh, umowa Nr 
PE12lJ86 z dnia 04.09.1986 r. a jej postanowienia oparte sa na przepisach 
ustawy .Prawo wodne" z dnia 24.10.1974 r. 

Od czasu obowiazvwania w/w umowy podpisano 6 aneksow dotyczacych 
rozszerzenia dostaw na kolejne budynki 

W umowie brak jest postanowien 0 sankcjach w przypadku wystapienia 
nieprawidlowosci w dosrawach wody op. w przypadku dostaw wody 
niewlasciwej jakosci. 

Cab. zewnetrzna siec kanalizacyjna jest wlasnosciq RPWiK dzieki czemu 
Spnldzielnia uie ponosi koszrow remontow i awarii sieci zewuerrzuej wodno 
kanalizacyjnej. 

Rozliczanie zuzycia wody w poszczegoluych mieszkaniach cdbvwa sie ua 
podstawie "Za~ad rozliczen z rytutu pobierania wody zimnej i cieptej w lokalach 
mieszkalnych, uzytkowych i garazach w Spoldzielni Mieszkaniowej ..Piast" 
w Karowicaeh" zatwiemzonych przez RadeNadzorcza Ucbwala nr 65iRNI2003 
z dnia 25.092003 r. 

Zasobv Sp61:d.zielni sa w catosci opomiarowane indywidualnie dla 
poszczegoluych mieszkan i lokali 0 irmym przeznaczenin 
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Odczyty wcdornierzy odbvwaja sie 2x w roku 30.06. oraz 3U2. Rozliczenie 
zuzycia mieszkancy otrzymuja do 10-tego dnia miesiece po odczycie 
• Woda i odprowadzanie sciekow rozuczane sa oddzielnie dla kazdego 

budynku. Kwota wytukajqca z sumy faktur RPWiK Katowice za dostarczonq 
wcde i odprowadzenie sciekow w danym okresie rue przekraoza surny wplat za 
zuzvta wod,. i odprowadzen-e sciekow przez poszczegolnych mieszkaneow na 
podslawie odczytow wodomierzy za ten sam okres. 

Przyklad roztiezenia zuzycia wody 1 odprowadzenia sciekow w budynku 
przy uL Ufanskiej 16 za okres od 01.07.2005 r do 31,11.2005 r.: 

Ilose zuzytej wody i cdprowadzenia 
screkow w budynku 11.420 m" 
Laczna suma faktur za zuzyta wode 
i odprowadzenie seiekcw 74.904,92 zl 
Ilosc zuzytej wody i cdprowadzenia seiekow 
przez mieszkancow wg wskazan indywidualnyeh 
wodomierzy 
wartosc zuzycra wody i odprowadzenie sciekow 
wg wskazan indywidualnych wodomierzv 68391,78 zl: 
Suma wniesionych zaliczek 70.854,36 zl 
Saldo doplat i zwrorcw - 2.462,58 zl 
Znzyta woda przez gospodarzv 
budynk6w i wykonawcow remontow 255,81 zl 

Laczne zuzycie wody wg wodomierzy 68,M759 zl 
Roznica do sumy faktur - 6.257}3 zt 

Rozniee do sumy faktur w kwoeie 6.257,33 zj rozliczono w koszty 
eksploatacji 

Przykiad rozliez.enia zuzyeia wody i odprowadzenia sctekow w budynkn 
przy ul Chrobrego 9 za okres od 01.07 2005 L do 31 12.2005 r 

Ilosc zuzyrej wody I odprowadzerua 
sciekow w budynku 
Laczna suma faktur za zuzytawode 
1 odprowadzenie sciekow 49.757,33 Zf 
Hose ZUZyteJ wody i odprowadzenia sciekow 
wg wskazan indywidualuych wodomierzy 7.141 m' 
Wartosc zuzytej wody i odprowadzenie sciekow 
wg wskazan indywidualnyeh wodnmierzy 46.838,45 zl: 
Suma wnicsiouyeh zal.czek 45.640,92 zl 
Saldo doplar i zwrctow + 1197,53 zl 
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L1\.CZll;, wplata mieszkancow 46838,45 zl 
warrosc wody zutytej przez 
gospodarzy budyakow 183,65 zl 

Laczne zuzycie wody wg wodomierzv 47022,10 zl 
Rozmca do surny fakrur - 2.735,23 zt 

Roznice do sumy faktur w kwoeie 2.735,23 zl rozliczono w koszty 
eksploaraeji 

Rozliezerric zbiurcze budynku przy ul. Ulanskiej 16 z wyszczegolmeniem 
zuzvcra, zaliezek i said w poszczegolnyeh rnieszkaniach stauowi zalqcznik ill 26 
do uiniejszego protokolu. 

Rozliczenic zbiorcze budynku przy ul. Chrobrego 9 z wyszczegolnieniem 
zutycia, zauczck i said w poszczegolnych mieszkaniach stanowi z;,l<lcznik Dr 27 
do uruiejszego protokoln. 

Przykladowe rozliczenia indywidualne uueszkancow znajdujq si~ na 
zalqezuikach ill 28 a, b, c. 

W przypadku nadplary czlonek dokcnuje we wlasuym zakresie 
odpowiednicgo potrqcema z oplaty czyuszowcj przy najbtizszyru jej 
reguiowaniu 

Natomiasr w przypndku niedoptaty otrzymuje odpowiedni wydruk 
zobowiazujacy go do zaplaty roznicy do 17-tego dancgo nuesiaca. 

Srednie zuzycie wody w zasobach Spcldzielni .Piast" wyaiosto w 2005 roku 
3tm</m_c,O,t3 rn co oznacza zmruejszenie w stosunku do OX:rCSIl poprzedniej 

lusrracji 0 0,03 mJ/m1im_c, 

Or 1
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x. GOSPODARKA REMONTOWA I MODERNIZACYJNA 

• Realizacja robot remontowych W okresie objlttyID Iustracjq jest kontynuacja 
opracowanego jeszcze w 1990 rokn, a uzupetnianego w kolejnycb larach przez 
ZPCz. programu poszanowania energii w powiazauiu Z usuwaniem wad 
teclmologieznych oraz kompleksowym przeprowadzaniem remontow, a rym 
samym utrzynraniem zasobow w nalezytym stanie technicznyrn 

• Corocznie Rada Nadzorcza zatwierdza plan remoutow zasohow Spoldzielni 
opraeowywany na podstawie przegladow Osiedli wyznaczajacych najpilniejsze 
rohory remontowe. 

Wysckosc ponoszonych nakladow OJ remonty i modernizacje w latach, ktore 
obejmnjc lustracja oraz zrodla irh finansowania obrazuje tabela nr 3 zalaczona 
do mnicjszego protokohi, 

• W larach 2003 - 2005 realizowano ill. in. nastepujace wieksze roboty 
remontowe i modemizacyjne: 

remonry e1ewacji,
 
modemizaeja scian ciagu komunikacvjnego,
 
wymiana drzwi wejsciowych na dymoszczelne,
 
naprawa dojsc i dojazdow do budynkow,
 
WYIDJann dzwigow osobowych,
 
remont dzwigow osobowych,
 
rcmonty i malowanie klatek schodowych,
 
remonty dach6w,
 
wymiana stclarki okiennej wraz z dociepleniem scian w mieszkanlaeh
 

• Wykonawstwo robot modemizaeyjnycb (docieplenia, wymiana elewacji 
zewnerrznych, rnodemizaeja wewnetrznych ciag6w komunikacyjnych) zlecane 
jest firmnrn zewnetrznym na podstawie przeturg6w przeprowadzanych przez 
Kcmisje Przetargowq praeujacq w skladzie: 

Kierownik Dzialu Technicznego, 
I luh 2 inspektorow nadzom - w zalezncsci od charakteru robot, 
Przedstawiciel Dzialu Prawnego, 
Przedstawiciel Rady Nadzorczej. 

• Oglcszenia 0 planowanych robctaeh pcblikowane sa na stronie intemerowej 
Spoldzielni oraz na tablicach ogtosae« 

ICU 
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HKazdy zgtaSz,ajqC)' silt potencjalny wykonewca ctrzymuje komplet 
dokumentow w posraci: 

bardzo szczegolowej specyfikacji istotnych wanmkow zam6wienia, ktcra 
zawiera takze kryrena i spos6b oceny ofert, 
wzor umowy doryczacei kookretnego zadauia iawestycyjncgo 
z wyszczcgolnieniem wszelkirh mozliwyeh warunkow realizacji zlecenia, tj.: 
• oswiadczenia stron 0 icb szarusie prawnym i majatkowym, 
•	 przedmiot umowy, 
•	 terminy rozpoczeeia 1 zakonczeuia robot oraz zaJ&.cznik 

z wyszczegolmerriem terminow realizacji poszczeg61nych etap6w robot, 
•	 warunki wvnagradzania za zrealizcwane robory, 
•	 zobowiazania wykonawcy, 
•	 zasady realiz.acji robot dodatkcwych, nieprzewidzianyeh lub zrruany 

zakresn robot, 
•	 kontrola realizaeji zadania w trakcie i po jego zakouczenin, 
•	 postepowanie w przypadku niewlaseiwego wykonania robot, 
•	 kary nmowne, 
• zasady wypowiedzenia i rozwiazanfa umowy w trybie natyclnmastowyrn, 
• okresy gwarancyjne, 
•	 poufncsc i wlasnosc dokumenlaeji, 
• postepowanie w przypadku rozstrzygania sporow.
 
~lepy kosztorys doryczacy danego zadania
 

Komisja przetargowa cceniajaea zlozone cferty praeuje nil zasadaeh 
porownywalnycb z procedura stosowana pay przetargach dla zaruowieu 
publieznych. 

Lustrujaey wyhrali drcga losowa do sprawdzenia nasrepujace UIllOWY i ich 
realizacje na robory remontowo - modemizacyjne 

Urnowa ill K..EiJ0/2003 z dnia 30.042003 r. z Przedsiebiorstwem Haudlowo 
- Uslugowym "LIN-S", Spolka z c. o. w Katowieaeh, ul. Tysiaelecia 84a na 
wykonanie remonm elewarji budynku przy nl. Chrobrego 31 oraz 
przebndows scian zewnetrznyeh w ciqgu komunikacyjnym tego budynku. 

Czescia integralna w/w umowy sa4 zalaczniki: 
•	 zal. nr 1: zakres robot przy remoneie elewaeji, 
•	 zal. nr 2: wykaz wylewek balkonowych do wykonania PI'Z)' remoneie 

elewacji, 
•	 zat. ill J: zakres robot doryezqey wymiany slusarki oktennej w ciagu 

komunikacyjnvm, 
•	 zal. ill 4: hannonogram rzeezowo finansowy robot 

CN/ 
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Laczna kwota netto na realizacje wiw zadania wynosita 274.852,54 z] 
Rozpoczecie prac przewidziano na 020i2003 T. natomiasr zakoncaenie na 
IS.tO.2003 r 

Na kwote 274.852,54 z} skladaly sie: 
•	 ryczaltowc wynagrodzenie za roboty elewacyjne 235.00,00 zl 
•	 ryczaltowe wynagrodzenie za przebudowe setae cragu 

komunikacvjnego 21.065,00 zl 
•	 orientacyjne wynagrodzeme za wykonanie wylewek balkonowycu 

18787,54Z} 

Zgoduie z przedstawionvm protokolem odbioru z dnia 05.12.2003 r. oraz 
zestawieniem wystawionych przez wykonawce faktur Iaezna wartosc nerto 
zrealizowanyeh robot wyniosla 277.10l,41 zt. Z tej kwory wstrzymano do 
wyplaty 2% wartosci netto robot elewacyjnych nil okres 1 roku oraz 3'% 
warrosci tych robot na okrcs 3 lat. 

Koncowy cdbicr robot, ktcrego dokonala komisja w skladzie. 
•	 Przedstawiciel Zarzadu Spotdzietni, 
•	 Kierownik Administracji Osiedlowej, 
•	 Kierownik robot - przedstawiciel wykonawcy 
•	 Inspektor nadzoru, 
•	 Technik Rejonu, 
•	 Przedstawiciel Rady Nadzorczej 

nie stwierdzal zadnych uwag co do jakosei wykonania, natormast usterki 
wykazane w protokolach odbioru poszczegolnych etap6w robot zcstaly 
usuniete przed odbiorem koncowym. 

Umowa nr KEi34/2003 z dnia 21.05.2003 r. z Przedsiebiorstwem j.w. na 
wykouanie remoutu elewacji budynkn przy ul. Piastow 10 oraz przebudowe 
scian zewnetrznych w ciagu komunikaeyiny.n tegc budyuku. 

Czescia integralna umowy sa 4 zalaczniki 0 tematyce idcnrycznej jak 
zalaczniki do umowy nr KE/30/2003. 

Lqezea kwota netto na realizacje w/w zadania wynosita zgodnie z umowq 
486.326,40 z:L Na kwote 1'1. skladaly sie: 
•	 ryczahowc wynagrodzenie za roboty elewacyjne 238.000,00 z! 
•	 ryezaltowe wynagrodzenie za przebudowe scian ciagu komunikacyjncgo 

230.000.00 zt 
•	 oneutncvjne wynagrodzcnie za wykonanie wylewck balkonowych 

18.326,40 zl 

Rozpoczecie prac przewidziano ua 22.052003 r. natomiast zakonczenie 



08 12,2003 r zadanie zostato zakonczone bez usterek. Natomiast 
w protokole z dnia 04,12.2003 wykazano usterki, ktore do dnia osretecznego 
odbioru zostaty usuniete. 

Z zesrawienia faktur wystawionycb przez wykonawce wynika, ze tqczny 
koszt nerto zadania wyniosl 555757,11 Zf. Zwiekszocy w stosunku do 
zatozen umowy koszt wyuikat z konieczrosci zwiekszenia zakresu robot 
przy moderuizacji ciagu korounikacyjnego. Na te okclicznosc sporzadzony 
zostal protokol konieczncsci. 

Z powyzszej kwoty wsrrzymano do wypl:aty na okres 1 roku 2% wartosci 
robot elewacyjnych i na ciagu komunikacyjnym tj. 10,858,37 zl oraz na okres 
3 lal3% wartosci w/w robot tj. 16.287,56:11 a wiec laczcie 27.145,93 zt. 

Urnowa Nr EE/14/2004 Z dnia 09.04.2004 r. z Przedsiebiorstwem 
Instalacyjno - Budowlanym .Euroinstalbnd" Sp. z o. o. w Katowicach na 
remont elewaeji budynku przy ul. Piastow 26 oraz modcmizacje scian 
zewnetrznych w ciagu komunikacyjnym w/w bndynku 

Do nmowy dotaezono zalaczniki doryczace zagadnien opisanych przy 
omawianiu poprzednich umow. LqcZIJJI kwota netto na realizacje w/w 
aadania wynosila 539.1l38,60 zl i skladaty sie na nia: 
•	 ryezahowe wynagrodzenie za roboty elewaeyjne 219.600,00 zt 
•	 ryczahowe wynagrodzenie za przehudowe scian ciagu komunikacyjnego 

291580,007.-1 
•	 wylewki balkonowe - orientaeyjnie 27.858,60 zJ 

Rozpoczecie pruc przewidztano na 22,04.2004 r. natomiast ich 
zakonczenie na 20.09.2004 r 

Z protokohr odbioru robot z dnia 24.11.1004 r. wynika, i.e wykonawea 
powinien po demontazu rusztowan uzupelnic miejsca po zakotwiczeniu 
poruostu roboczego na nadprozaeh okiennych kilku mieszkan. Innych nwag. .
me wmesicno. 

Z zesrawienia fakrur wystawionych przez wykonawoe wynika, ze fqczny 
koszt netto zadania wvniosl 553.222,39 zl a jego przekroczenie w stosunku 
do zalozeri umowy 0 14.184,39 zl wynikalo z koniecznosci realizacjf robot 
dodatkowych 0 wartosei nerro L6,453,79 zl, na ktorq to okolicznosc 
sporzadzono odpowiedni protokol. 

Z kwot zafakrurnwanyeh wstrzyraano do wypJ:aly na okres I roku kwute 
10.223,60 zJ wartosci netto robot elewacyjnych i na ciagu komunikacyjnym 
oraz kwore 15.335,40 zt WllitOSCI w/w roh6t na okres 3 lat. 

Uruowa ill EE/15/2004 Z dnia 09.04.2004 t, z Preedsiebio-stwem 
Wielobranzowym "DOM" Sp 7.- 0, 0, w Karowicach na remont elewacji 
budynku przy ul Piastow 24 oraz moderuizaeje seian zewn~trzrrcb w ciagu 
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komnnikacyjnyrn tego budynku. Do umowy dolaczono wyszczcgdlnione juz 
......-yzej zalaczuiki. 

Laczna kwote netto na realizacje wlw zadania ustalono na 553.433,00 zl 
i skladaty si.. na nia; 
•	 wartosc neno robot elewacyjnych 224.200,00 zt 
•	 wartosc nerto przebudowy ciqgu komunikacyjuego 291.580,00 zl 
•	 szacunkowa wartosc wylewek balkonowych 37.653,00 zl. 

Rczpoczecie prac przewidzianc na 20,04.2004 r. natomiasr zakouczcnie 
na 20.09.2004 r. 

Zgodnic z trcscia protokolu odbioru z dnia 25 .11.2004 r. roboty zostaty 
odebrane bez uwag. 

Wykonawca wystawit faktury na laczna kwute 565.435,60 zl 
a przekroczcnie w wysokosci 12.002,60 zt wynikalo z koniecznosci realizacji 
robot dodarkcwycb 0 wartosci netto 15.576,94 zl. 

Podobnie jak przy realizacji poprzcdnich umow wstrzymano zaplat.. 
Iacznej kwoty 25789,00 zl odpowiednio na okresy 1 i 3 Ictnie 

Umowa lIf PE/19/2005 z dnia 26.03.2005 r. z Przcdsiebicrstwem 
Wrelobranzowyru ,,DOM" Sp. z o. o. w Katowicach, nl. Ks. mjr K.Woiniaka 
na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Tveiaclecia 47 oraz 
przebudowe seian zewnetrznycb ciagu komunikacyjnego iego bndynku. Do 
umowy dolaczooc oruawiene uprzednio zalaczniki 

Warrosc robot niezbednych do realizacji w/w zadania ustalono na l~zna.. 

kwotc cerro 633.550,00 7.:Iz czego 267.500,00 zI sranowity ryczahowe koszty 
remontu clewaeji. 317.000,00 z] ryezahowe koszty przebudowy ciagow 
komunikacyjnych oraz 39.050,00 zl koszry wylewek balkonowych. 

Umowa przcwidywala rozpoczecie rob6t ua 12.04.2005 r. oraz ich 
zakonczenie na 16.09.2005 r. 

Zgodnie z trescia protokolu z dnia 27.09.2005 r. stwierdzono rczniee 
w stosnnku do projektu w kolorzc plvt oslonowvch ciagu konxmikacyjnego 
od strony wcwnerrznej bndynku laczme 0 powicrzchni 73,55 ml. 

W zwtazku z powvzszym z faktury ur DFR-9JlO/2005 dokonano 
potraccnia 20% wartosci PO~ w kolorzc niczgodnym 1 dokumentacja co calc 
kwote pctracenia 2.000,12 11 

Ostateczny protnkol odbicru z duia 24.10.2005 r. nie zawicral iunych 
uwag. 

wvkcnewca wystawil faktnry na lacznq kwote 630.445,64 zf, co oznacza 
kwore mzsza od przewldzianej w nmowie 0 3.104,36 zl mezaleznie od 
porraeema, 0 ktorym wyzej. 

Podobnie jak w poprzednich przvpadkach wstrzyrnano rowniez zaplate na 
okresy Ilnb 3 Jemie lacznio 29.888,38 11. 
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Umowa nr PE/20/l005 z dnia 16.03.2005 c. ze Slaska Fabrykq Okien i Drzwi 
"NORMA" Sp z o. o. na wykouanie remontu elewacji bndynkn przy 
ul Tysiaclecia 92 oraz przebudowe ciagu komunikacyjnego tego bndynku 

Umowa przewidywala, ze laczna wanosc robot ID'l przewidzianych 
....-yniesie netto 869 GOO zl z czego ryczah za elewacje to 325.000,00 zl, 
ryczatt za modemizaeje ciqgu komunikacyjnego 489,000,00 zl a wylewki 
balkorowe beda kosztowaty oriemacyjnie netto 55.000,00 zl. 

Uruowa przewidywala tenmn ruzpoczecia robot na 07.04.2005 c. oraz icb 
zakouczenia ua 30.09.2005 r. 

W protokcle odbioru z dnia 02.12.2005 r. stwierdzono wystwienie wady 
w postaei rozuicy w kolorze blachy na powierzchni 0,4 m" oraz trwale 
uszkodzeuia ptyt 0 lacznej powierzchni 8,0 ml w postaci wgniecen 
i uszkodzeu powloki malarskiej w wynikn przypalen Stwicrdzono rowuiez 
zniszczenie rrawuika 0 powierzehni 75 ml

. 

S. M. .Piast" zastosowala zgodne z umowa potrqcenia 1. tytuhr 
stwierdzonych woo rrwatych oraz zobowiazano wykonawce do renowaeji 
zniszczouego trawnika. 

Niezaleznie od powyzszego wstrzymanc pcdobnie jak w poprzednich 
przvpadkach zaplary na okresy l-dno lub 3 le\llie laczuie 40.700,00 zl. 

Lacznie, wraz z rohotami dodatkowymi, do ktorych sporzadzouo 
protokoty koniecznosci zafakturowano z rytulu w/w robot kwote 
887.926,84z1. 

Moz1iwosc wystapienia robot dodatkowych lub nieprzewidzianycb, 
wzgleduie zmiana zakresu robot, sposoh ich akceptacji i rozliczenia zawarte sa 
w § 8 kazdej umowv. 

Dodatkowo nalezy stwierdzic, ze ua uzasadnione robot)' dodatkowe 
wyknuywane s<t kosztorysv powykonawcze wg z gory ustalonych stawek

robuczogodziua 7 zilgodz 
koszty ogolne od R+S 70% 
zysk 18% 
koszty zakupn 10%, 

Dose znaczne rozutce czasowe miedzy ostarecznymi odbiorami robot 
a przewidziauymi umowa tenniuami zakonczenia ....vuikaja z faktu zmiany tych 
terrniuow dokonywanych na pismie w trakcie realizaeji robot. 

Koutrola dokumentacji zwiazanej z remcntami j modernizacja zasobow 
mieszkaniowych Spotdzielni .Piast" zarowno w fazie przygotowan jak 
i realizacji wykazala, ze jest ana bardzo szczegolowa, przejrzysta i wtasciwie 
uporvadkowana. 

(~ 
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· Jednym z przykladow znacznej OStlOZIlOSci przy wyborze wykonawcow 
robot dociepleniowych i modernizacyjnych jest fakt, ze pomimo iz przepisy tegc 
rue wymagaja, przetargi na te robory odbywajq sie w trybie przetargow dla 
zamowien pnblicznych. 
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XI. DZIALALNOSC INWESTYCYJNA 

W latach 2003 i 2004 Spoldzieluia Mieszkaniowa .Piast" uie prowadzila 
dziatalnosci inwestycyjnej. 

Naromiast 17.01.2005 r. uprawomocuila si~ decyzja 0 pozv....olenin na budowe 
budynku mieszkaluego przy ul Piastow na Osiedlu "Tysil\clecie Dolne" 
z 93 lokalami mieszkalnymi, 58 rruejseami postojowymi krytymi w budynku 
oraz 59 miejscami postojowyrru w dzialce przy bndynku. 

W dum Z7 05 2005 r. Spofdzielnia otrzymala powiadomieuie z Banku 
Gospodarsrwa Krcjowego 0 zakwalifikowaniu wniosku kredytowego. 

W zwiazku z powyzszym Spoldzielnia w dniu 01.06.2005 r. zlozyia do BGK 
wszystkie mezbedne doknmeuty wymagane do uzvskania promesy. 

Po ztozeuiu wniosku 0 promese Zarzad Spoldzielni pcdjal decyzje 
o przeprowadzeuiu procedur przetargowych i nil. ich podstawie wybrano: 

jako inspektora nadzoru inwestcrskiego firme Przedsretnorstwo Budowlano
Uslugowe ,,lG-BUD" s.e. z siedziba w Katcwicacb przy ul. Zawiszy 
Czarnego 9, 
jako generalnego wykonawce Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMBUD" 
S.A. z siedziba w Karowicaeh przy ul. Drzymaly 15. 

W dniu 03.08.2005 r, Spoldzielnia zostata powiadomiona przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 0 przyzuaniu promesy do udzielenia kredytu, 
a w dniu 16.08.2005 r. przekazala front rob6t Wykonawcy wyloninuemn 
w przetargu tj firmie P. B, ,,DOMBUD" SA Nastepnie w dniu 22.08,2005 r, 
zostat zjozony do BGK wniosek 0 przyznanie kredyru wraz z niezbednymi 
dokumentami, a w dniu 18.11.2005 r. zostnta podpisana umowa kredytowa 
zBGK. 

Do dnia 31,12.2005 r. firma ,,DO~fBUD" S A. wykonala uastepnjace roboty 
budowlane' 

prace wybnrzeniowe, wiaty oraz ezescr baraku, 
roboty zemne pod fundameuty budynku, 
wyknnanie fundamentow (plyta fundamentowa wraz z zebrami 
usztyworajaeyrru l. 
wyconanie seian kondygnacji ,,0" {zelberowe seiany, rdzeruc i slupy), 
wykonarric stropow nad kondyguacja ,,0", 
wykonanie scian kondygnacji ,,1", 
wykouanie stropow uad kondygnacjajl". 

W/w wymienione prace hudcwlane wykouane zostalv w termiuach 
nieprzekraezaill.e'1;'eh termiu6w zawartych w opracowanym harmonogramie 
reaJizacji przedmjiotowej inwestycJI, kt6rej terrnin zakonczeuia zosrat usralony 
11a koniec roku 2006. 
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Do konca 2005 r. wydatkowano na praee przygorowawcze do realizacji 
inwesrycji oraz robory budowtane tl\.cznl\.kwot~ 3 580,000,17 z]. 

Protok6l: inwenteryzacji budowy budynku mieszkalnego przy ul Piastow 12 
wraz ze szczegotowym zestawieniem poniesionych kosztow stanowi zatacznik 
III 19 do rrimejszego protokotu. 

~JJ C1 

61 



XII. DZI.~I.AI"NOSC EKONOMICZNO - FINANSOWA 

1. Ustaleuia ogolne 

Ewidencja ksiegowa prowadzona jest w oparciu 0 postanowienia uchwat 
Zarzadu nr 32512/2001 z dnia 31.12.2001 t, i 131/2/2002 z dn 24.06.2002 r 

Na w/w ucbwaly skladaja sie 
ZaJdadowy Plan Kant, 
zasady kwalifikacji tytufew kosztow i przychortow w ewidencji analirycznej, 
zasady ewidencji analirycznej koszt6w w zestawienin zbiorczym 
i szczeg6l:owym, 
ewidencja analityczna przyehodow i pozytkow, 
zestawieuie koszt6w 1 przychodow dla potrzeb analiz ekonomiczno 
fi uanso ""')'Ch, 
system sluzacy ochronie danych, 
metody wyceny aktyw6w i pasywow oraz ustalenia wynikn fiuausowego; 

Zakladowy Plan Kant jest ua biezaco aktualizowany a ostatnia jego 
aktualizacja miala miejsce w nakcie trwania niniejszej lustracji tj. 27.02 2006 r. 

Plany amortyzacji srcdkow sa sporzadzane zgodnie z postanowierriami 
Ustawy 0 podatku dochodowym ad oscb prawnych z drna 1502J992 r. (Dz. U. 
nr 54 z 2000 f. pcz. 654) z pozniejszymi ziruanarni 

Spoldzielrua amortyzuje jedynie srodki trwale, ktore rtie Sll zaliczane do 
gospodarki zasohami mieszkaruowymi - jednorazowo wypcsazenie 0 ceme 
zakupu ponizej 3.500,00 z,j oraz liniowo wg stawek okreslonych w ustawie 
o podatku dochodowym srodki trwale 0 wartosci powyzej 3.500,00 zl. 

W larach, ktorych dotyczy lustracja amortyzacja odpisana w koszty gzm 
wynosila odpowiednio: 

rok 2003 333410,93 zl 
rok 2004 518.453,53 Zf 
rck 2005 846.169,14zl 

Naromiast »morzeuie zasobow mieszkaniowych jest odnoszoue w ciezar 
funduszu zasobowego i fundusze czlonkow - zgodnie z art. 6 ustawv 0 
spoldz ie lniaeh mieszkan iowych. 

W okresie podlegajacym lustracji zmniejszenia funduszy z tego tytutu 
wynosily: 

rok 2003 9.098812.77 zl 
rok 2(104 9.112,682,56 zl 
rok 2005 8.658253,01 zl 

Po sprawdzeniu dokumentacji zrcdfowej Iustrujaey srwierdzaja, ze 
zarowno kworv amonyzacji jak i umorzeu zostaly naliczone prawidlow 



2. Inwentaryaacja 

Rok 2003 

Zarzadzcnicm wewnetrznym ill 2/2003 z dn. 01.10.2003 r. Prezesa Zarzadn 
S, 1I.t .Piust" polecono przeprowaczerue inwentaryzacji nustepujacycb 
rzeczowjch skladnikcw majatkowych i srodkow pienieznych: 

a) marerialow j towarow znajdujacych sie w magazynic ina placu skladowym 
przy magazynie ua dzien 30.11.2003 T. 

h) srodkow pienieznych w kasic, czekow gotowkowych oraz limirowanych 
znaezkow pocztowyeh, skarbowych i ksiazeczek ubezpieczerriowych oraz 
bloczkow oplat za bezurnowne kcrzystanie z terenu wg stanu ua 31.12.2003r. 

c) paliw plynnych wg stanu na 31.12.2003 r. 

d) inwestveji rozpoczerych wg poniesionyeh nakladow na dzien 31 12.2003 r. 

DIa przeprowadzenia SPISU z natury powolano 6 zespotcw splsowych 
natormast dla rozlicz.enia inwentaryzacji i sporzadzenia protokolu koucowego 
powolano 5 - osobowa Komisje lnwentaryzaeyjna. 

Dokurnenty i:r6dtowc iuwenraryzacji ti. arkusze spisowe nie budza 
zastrzezen lustratorow 

Komisja Inwentaryzaeyjna na pcsiedzeniu w dniu 15.01.2004 r, dokonala 
anahzy spis6w z nntury oraz ich porcwnania ze stananu ksiegowymi 
i w spcrzadzouyrn na te okolicznosc protokolc stwierdza agodnose sfanow 
ksi"gowych ze stanami faktyeznymi wszvstkich skladnikow mnjatku 
podlegajacym spiscwi. 

Rok2004 

w dniu 01.10.2004 r Prezes Zarzadu wydal zarzadzenie wewnetrzne 
or 5n005 w sprewie przeprowadzenia iuwentaryzacji rzeczowych skladmkow 
majajkowych i srodkow pieniezuych w 2004 r. 

Zgodnie z w/w zarzadzeuiem spisami z natury objeto w 2004 r. skladniki 
majatku wyszezegolnione w punktaeh a - d w 2003 r. a dodatkowc budynki 
mieszkalne i niernieszkalne. 

Podobnie jak w 2003 roku do dokouama spisow z natnry powolano 6 
zespolow spiscwyeh a do rozhczenia iuwentatyzacji i sporzadzenia protokolu 
koueowegc powofnno 5 osohowa Komisje InwentaryzacYJn<l. 

Do arkuszy spisowych lnstrujqcy nie wnosza zasrrzezen. W protokole 
koneowym z posiedzenia w dniu 12.01.2005 f. Komisja Inwent zaeyjna 
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stwierdza. ze po przeanalizowaniu arknszy inwentaryzacvjnych uie srwierdzono 
zadnvch ramie miedzy spisami Z natury a stanami ksiegowymi 

Rok 2005 

W dniu 04.10,2005 r. Prezes Zarzadn S. M. .Piast" wydal znrzqdzeuie 
wcwnetrzne w sprawie przeprowadzenia mweutaryzacji rzeezowych skjadnikow 
rnajatkowych i srodkow pienieznych w 2005 L 

Zgodnie z tresciq w/w zarzadzenia spisowi z natury podlegaly takie same 
skladniki mnjatku jak w 2003 L oraz dodatkowo srodki trwae i srodki trwale 
tzw-. malocenne. 

Ponownie powoteno uowq 5 osobow<\. Komisje Inwentaryzacyjna oraz 
odpowiednie zespoly spisowe. 

Do spisania wyszczegolnionycn w zarzadzenin Prezesa Sp61:dzielni 
skladnikow majatku wykorzystano 55 arkuszy spisowych Lustrujacy 
wyrywkowo sprawdzili zgoduosc skladnikow rnajatkowych wykazanych 
w arkuszach 16~Z6 i 27-31 ze stanami ksiegowytni i stwierdzaja brak roznic 
w tym zakresie 

Komisja Inwentaryzacyjua w swoim protokole z posiedzema w duiu 
10.01.Z006 L stwierdzila, ze po przcanalizowaniu spisow inwenraryzacyjnych 
nie srwierdzono zadnych roznic miedzy spisanu z natury a stanami ksiegowymi. 

Lustruja.cy stwierdzaja, ze wszystkie mwentaryzacje skladuikow majatku 
w okrcsie podlegajacym niniejszej lustracji tj. w lataeh 2003 - 2005 zostaly 
przeprowadzone zgndnie z instrukeia inwentaryzacyjua zatwierdznua uchwala 
Zarzadu nr 101/99 z dnia 21.04.] 999 r. i spelniaja wymogi art. 26 Ustawy z dnia 
29.09.1994 r. 0 rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U. z Z002 L Nr 76 poz. 694 
z pozniejszymi zmianami). 

3. Ccspodarka kaSOWIl 

Do miesiaca maroa 2004 r. czlonkowie Spoldzlelni dokonywali wplat 
z tytulu optat czynszowych pnprzez banki, urzedy poeztowe oraz kase Banku 
Rozwoju Budownictwa, z ktoryrn Sp61dzieJnia miala zawarta odrebna umowe 
a mieszczaca sil;: w bolu budynkn admiuistracyjuego Spoldzielni W zwiazku 
z poduiesieniem oplat z tytutu wplat z 0,50 zl do 3,00 zl uruchotniouo wtasca 
kase gt6wna.. w budynku pay ul. Zawiszy Czamego 8 oraz dwie kasy 
pomocnicze w siedzibach ariminisrracji osiedlowych. 

Kasa gjowna czynna jest dla wplat czynszowych w dniach od I - 17-tego 
kazdegn micsiaca naromiast kasy osiedlowe od 10 - t7-tego kazdcgo miesiaca 
w godz. 800_16°°. 

W przypadkn duzej ilosci wplacajacych w holu bndynku aduunistr cyjnego 
Spoldzielni uruchomione jest drugie pomocnicze stanowisko kasowe. 
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Dla prawidlowego prowadzerua gospodarki kasowej wydano w dniu 
07.07.2004 J. nowa ,,Instrukcj~ kasowe". Ustalerua instrukcji oparte sa na 
postanowieuiach ustawy 0 rachunkowosei z drua 29.09.1994 r z pczniejszymi 
zmianami oraz na rozpcrzadzeniu MSV,'iA z dnia 14.10.1998 r. w sprawie 
szczegolowycb zasad I wymogaeh jakim powinna odpowiadac oehrona wartosci 
pienieznych przechowywanvch i transportowarryeh (Dz. U. Ill" 129 z J9<18 r. poz. 
858 z pozniejszymi zmianami). 

Wysckose pogotowia kasowego w kasie gtownej wynosi 5.000,00 zt 
natcmiast w kasaeh pornocniczych 1.000,00 zl. 

Zabezpieczenie ponneszezed kasowych jest wystarczajqce (kasy metalowe, 
kmtv, monitoring) i odpowiada normom ustalnnym dla przechowywania 
gotowki okreslonym w wiw zarzadzeniu MSWiA 

Gorowka odprowadzana iest po zakonczeniu kazdegn dnia kasowcgo do 
banku przez firme ochmuiarska przy udzialc wyznaczonych pracownikow 
Spoldzietni. 

W druu 05.05.2006 0 godz. 14)0 Instrujacy Jacek Knitter w obecncsci 
Kierownika Dzratu Pinansowegn Pani Barbary Kuczmarzewskiej oraz 
specjalisty ds. kontroli wewoetrznej Elzbiety Wvsockiej przeprowadziJ: kontrole 
stanu gotowki w kasie gl6wnej oraz w dodatkowym stanowisku kasowyui 

Stan gotowki w kasie gjownej obsjugujaccj wewnerrzny obr6t pieniezny 
Spoldzielni (rozhczeuia zakupow, diety czionkow organow samorzadowyeh 
itp.) wynios! %8,75 zl i byl zgodny ze stanem koncowym raportu kasowego 
z dnia 04.05.2006 L W dniu 05.05.2006 r. wplywy i rozchody w kasie wyniosry 
2.000,00 zt. 

Stan got6wki w kasie gtownej przyjmujaeej optary czynszowe wynosil 
975,60zl i byl zgodny z raportem sporzadznnym za ten dzien. 

Stan got6wki w stanowisku kasowym dodatkowym przyjrnnjacym wplnrv 
czynszowe wynosil 1.022,72 zl i rowniez byl zgodnv ~ sranem w raporcie 
kasowym za leu dzieit. 

Do prawidtowosci sporzadzema raportcw kasowych ctaz kcmpletnosci 
dokunreutacji kasowej lustratorzy nic wnosza zastrzeze». 

4, Wklady mteszkanfcwe 

Rozjiezenia z ezlonkami z tytulu wkladow dokonywane sa zgodnie 
z .Zaaadami rozliczen finansowvch z ezlonkami z rytuhr wkledow 
rnieszkaniowyeh i budowlanvch w budynkach eksploatowanych" 
zatwierdzonvch Uchwala Rady Nadzorczej or 27 z dnia 25.03.2004 r. 

Zgodnie z postanowiernami w/w regulaminu podstawa obliezenia wysokosci 
wkiadn hudowlanego jest opcrat szaeunkowy, a w przypadku wkladu 
mieszkauiowego - wartosc mieszkania obliczona wg ustaleu operam 
szacunkowego sporzadzonego przez rzeczoznawcc majatkowcgo P mniejszona 
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o wysokosc umorzeuta kredytu mieszkaniowego w ramach rozliczenia danej 
inwesrycji 

Lustrujacy wybrah losowo trzy przyklady rozliczen wkJad6w 
mieszkaniowych z czlonkami zwalniajacymi mieszkania lokatorskie: 

- Wojcik Maria zam. ul. Piast6w 18/9 
Lokal przekazany Spcldzielni w dniu 18.06.2004 r. przez spadkohiercow 

w wyniku zgonu czJ:onka Spoldzielni. 
Postanowienie sadu 0 dziale spadku z dnia 15.07.2004 r. 

wartosc rynkowa wg operatu szacun. 44,lm" 52.600,00 zl
 
Umorzenie kredytu 26,66%
 
WkJad mieszkaniowy 73,34% 38.576,84 zt
 
Potracenia:
 

biezace zaleglosci czynszowe 2.328,96 zl 
uiezaplacoue odsetki od zaleglosci j.w. 68,75zJ: 
zaleglosci w torn postepowania S<1.d. 147,55 zl 
zaleglosci zasadzoue 8.643,59 zl 
odsetki ustawowe z wyroku S<1.d. 612,48 Zf 
koszty sadowe 788,60 zf 
zaliczka na koszty eksmisji 215,00 Zf 

Razem 12.804,93 zl 

Zwroty: 
rozliczeuie wody (nadplata) 546,00 zl 
zwror udzialu 0,05 zf 
zwrot za zawory termostatyczne 26,33 zl 

Razem 572,38 zl 

Roznicado potracenia z wkladu 12.232,55 zl
 
Do wyplaty 26.344,29 zl
 
Postanowienie sqdu ccsrarczouo do Sp6tdzielni w dniu 24.08.2004 r.
 
Wyptacono w dniu 26.11.2004 r
 

Harcz Alma zam. ul. Utanska 5/211
 
Przekazanie Iokaln mieszkalnego Spotdzielui w duin 20.12.2005 r.
 

Wartosc rynkowa wg operatu szacun. 47, 7m2 67.100,00 zl
 
Umorzenie kredytu 46,45%
 
Wklad rmeszkaniowy 53,55% 35.932,05 zt
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Pozracenia:
 
biezace zalegtosci czynszcwe
 
niezaplacone odsetki od zalegloscij.w.
 
zaleglosci C7;yuSZOWe zasadzone
 
odsetki ustawowe z wyroku sad.
 
koszty sadowe
 
pozosraje racbunki (koszty operatu +
 
oplaty transportowe
 

Razem 

Zwrcry:
 
rozhczcnie wody (nadptata)
 
zwror udztahr
 
zwrot za zawory termostaryczne
 

Razem 

Roznica do potraceua z wkladu 
Do wyplaty 
W/w kwote wyplacono w dniu 11.02.2006 r. 

Wirwicki Andrzej
 
Przekazanie nueszkania Spoldzielni 17.05.2005 r.
 

Wartosc rvnkowa wg opcratu szacun.
 
Umorzenie kredytu 30,41%
 
WkJad mieszkaniowy 69,59%
 
Porracenia: 

biezaee zaleglosci czynszowe
 
niezapJaeone odsetki
 
zaleglosei czynszowe zasadzone
 
koszty sqdowe
 
kosztv operatu szacunkowego
 

Raaem 

Zwrory: udzial 

Roznica do potracenia z wkladu 
Do wyplaty 
W/w kwot.. wyplacono 01.07.2005 r. 

2.150,27 zl 
365,03 zl 

4.130,58 zl 
150,54 zJ 
904,70 zf 

738,06 zl 

8.439,18 zl 

30,26 zl 
0,05 zl 

23,03 zl 

53,34zl 

8.385,84 zl 
"21 546,21 zl 

58.400,00 Z! 

40.588,00 zl 

189,89 zl 
6,66 z:l: 

3389,10 zl 
889,90z1 
244,00 zl 

4.719,55 zl 

0,05 zl 

4.719,50 zl 
35.868,50 zt 



Srcsnckowo deza rozmca czasowa miedzy data zdama mieszkania a data 
wyptary wkladu jest zgodna z postanowieniami wymieuionego wyzej 
.Regojaminu rozliezen finansowych Z czlonkami ... " (3 uuesiace). 

Okres ten jest konieczny do przeprowadzenia przetargu na ustanowienie 
prawa do zwolnionego lokalu dla nowego czlonka Spoldzie/nj. 

We wszysrkich wyszezeg61nionyeh wyi:eJ przypadkach uzyskane 
w przetargaeb kwory wyi:sze od wyliczonych JIll podstawic opcretow 
szacuckowyeh wkladow mieszkaniowycb. Roznice zasilily fundusz remontowy. 

Dokumcmacju zwiazana z rozhcreniem czlonka Spotdzielni zwalrriajaeego 
mieszkanie jest prawidlowa, bardzo szczegctowa, przejrzysta i przeehowywana 
dla kazdego prrypadku w oddzielnej leczce, 

5. Dziafalncsc finansnwa 

Spoldzielnia Mieszkaniowa .Piast" w Karowieach posiada dckumeeracje 
finansowa opuujaca podstawowe zasady racbunkowosci - prowadzi pelna 
ksiegowosc w oparciu 0 zakladowy plan konf, zawierejecy wykaz kom ksiegi 
gfcwsej i kern anahtycznych. 

Ksiegi rachunkowe obejmnja; 
ewidencje synreryczao - anajiryczna, w ktcre] lJtJowi¥~jc zasede 
podwojnego zapisu. 
zestawienie obro16w i sald kent anatirycznych j synterycznych, 
rejesn-y sprzcdazy I zakupow dla potraeh podatku VAT, 
komplet urzadzen ewideneji analitycznej maj~tku trwelego i obrorowego. 

Ksiegi racbunkowe prowadzonc sa system em komputerowym, krory spebua 
wymogi ustawy 0 raehunkowosci. 

• Sprawozdania Iinaasowe poddawanc sq rokroczcic badaniu przez biegfego 
rewidenta. 

Za rok 20G5 badanie to prreprowadzila biegla rewidem Panl Danura Nowak 
- CWI~k zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegtych Rewident6w pod 
uumerem 1296. 

Raporty hiegjych rewident6w z badania sprawozdania finansowego za 
poszczegolne tara sa. cbszerne i dctyczacaloksztaltu dziulaluosci ekonomiczuo-, 
finansowej Spoldzielm. 

W swoich opiniach z badan sprawozdan rinansowyeh za poszceegclne lata 
objete lusrracja rewidenci stwierdzajq, ze przedstawiajq one rzerelnie i jasuo 
wszystkie informacje istorne dla oceny sytuacji majarkowej i finansowej 
Spoldzielni. 

Sprawozdania fiuansowe za poszczegolne lata - w oplnii bieglych 
rewidentow - zostaly sporzqdzone we wszystkich istotnyeh aspektach zgodnie 
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z odpowiedrumi zasadarm rachunkowosci i politykq fiuansowq obowiazujaca 
speidzielnie rrueszkaniowe - oraz na podstawie pmwidtowo prowadzonych 
ksiqg rachunkowych. 

Sprawozdania finansowe sa zgodnc co do formy i tresci z obowiazujacymi 
przepisami prawa, regnlaminami j postanowieniami Stamm Spoldzielni. 

W tej svtuacji lustrujacy nie widza potrzeby ponownego przedstawienia 
wszystkich wskaznikow finansowych doryczacych Spoldzielni. 

Lustrujacv sprawdzili wszystkie faktury zewnetrzne za m-ce listopad 
i grudzief w latach objetych lustracja i stwierdzaja, zc S1l. one przechowywane 
chronologieznie w odpowiednieh scgregatorach. Wplywagee faktury i rachunki 
nnmcrowane sa dcdatkowo numeracja wewnetrzna Spoldziclru. Dekreracja 
koszrow wynikajacych z zaplaconych rachnnkow zarwlcrdzana jest przez 
powol:ane do tcgo osoby. 
L Z przcgladu rachunkow jak i analizy glownie konta 555 wynika, ze 
Spoldzielnia nie wydatkowywala pieniedzy na zbednc uslugi Iub material)'. 

Lustrujacy sprawdzili prawidlowcsc kent syntcrycznych z analitycznymi 
i stwierdzaja, ze sa one zgodne . 
• Ksiegi rachunkowe prowadzcnc sa w sposob kompletny, a operacje ksiegowe 

ndokurnentowane w pelni i przejrzyscie. 

6. Zeleglosct czynszowe 

Ksztahowanre silt poziomu zaleglosci ezynszowych w poszczcgolnych Iatach 
obj~l)'ch lnstracja przedstawia ponizsza tabela

St<ln na SIl<n nu Stall na 
31.12.2003 r. 31.12.2004 r. 31.12.2005 r. 

w rys, zl w tys. zl w rys. zl 

Zalegtosci hiezace Iokale mieszkalne 1,2..9,7 641.0 673,7 

Naliczenia roczne 33.460,6 32.1 ..0,2 31.5 lO,6 

% de' naliczen rccznych 3) 2,0 1, I 

Zalcglcsci biezqce Ickale uzytkowc 307,1 251,9 328,6 

Naliczerna rcczne 4 596.6 ...349,4 4 283,7 

% do nahczen rocznych 6.7 5.5 '.'
 
Sprawy sadowe Iaasadzone i w toku) 1.711,0 2 345,1 2,225,1 

Zamrozcnie srodkow og61cm 3267,9 3 238,0 227,4 
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Iak wynika z powyzszej tabeli poziom biezqcych zaleglosci czynszowych 

jest bardzc uiskl a 2,0 - 2,1% zaleglosci ua lokalach mieszkalnyeh w stosunkn 
do nahczen rocznych nalezv do uajmzszych wskazuikow sporykanych 
w spoldzielniach rnieszkaniowych. 

Og611l~ kwote zamrozouych srodkow zwiekszaja natomiast zalegtosci 
wynikajace z prowadzonych 0 zaplate czyuszu spraw sadowych co swiadczy 
o powaznych trudnosciach z windykacjq zasadzonych kwot 

7. Wyniki ekcnnmiczno - finausewe 

W latach, ktore obcjmuje lustracja Spoldzielnia Mieszkaniowa .Piast" 
osiagneta herdzo korzystne wyniki ekonomiczno - fmansowe, co przedszawia 
ponizsza tebela: 

Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

1. Koszty GZM D.933)lys.zl 33.194,4 rys.zf 34.t50,7Iys.zl 

2. Przychody GZM 35.319,llys,zl ]4727,6IY9<.1 35.822,7 tys zt 

.' Wynik na GZM 1 58~,5 tyszl ] .532,6 tys.zl 1.672,0IYHl , Wynik na pozosralej dzialalnosci 
+J03,7l)'"zl +798) tys.z! +9)5,2 tys,zl 

finansowej i operacyjnej 

.5. Szyokosc inkasanaleznosci 22 dni 24 dni 24 d"i 

G. Szybkosc regulowania zobowiazan 63 dni 48 dni 54 dni 

7. Og6lny poziom zad!ui:enia 10% IJ% 11% 

Powyzsze dane wskazuja, ze sytuacja ekonomiczna S. M. .Piast" Jest bardzo 
korzystna i nie istnieje jakiekolwick zagrozenie dla jej dalszej dziatalnosci. 

Dcdatkowo nalezv srwierdzic, ze Spoldzielnia posiada pelnq ptynnosc 
finausowa i wszelkte zobowiazania wobec budzetu, Urzedu Miejskiego i ZUS 
regulowane sa termiuowo. Podcbna sytuacja wystepuje w zakresie zooowiazen 
wobec dosrawcow usrug komunalnych i wykonaweow robot mwestycyjnych 
i remontowych 

8. Reallzacja ncstannwten ustawy 0 splildzielniach mieszkantowvch 

Po uprawomocnienin sie pcsaezegolnych uchwal w sprawre okreslema 
przedmiotu odrebnej wlasnosci lokali mieszkalnych oraz lokali 0 innym 
przeznaezeniu usytuowanych w zasobach Spoldzieini, S.M. .Piast" przystapila 
do usranawiania odrebnej wiasnosei lokali i przenoszenia wlasnosci lokali. 
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Zgodnie z udzielonym przez Zarzad Spoldzielm w dniu l l grudnia 2003 
roku pelnomocnicrweru notarialoyrn, czynnosci re w inuenin Zarzadu wykonuje 
pmcownik Zespolu prawnego, Geoowefa Tobolewska 

Prawomocne uchwaly podjere S<\ w odniesreniu do 5 nieruchomosci 
1.5 uchwal) obejmujqrych lacznie ok. 97~";' calosci zasobow zamieszkalych przez 
czlonkow. ktoryrn przyahiguje roszczeme 0 wyodrebnienie lokalu 
i przeniesicmc wlasnosci. W stosuuku do 3 dalszych nicruchoruosci podjeto 
czynnosci zrnierzajaee do przygotowania projektu uchwaly. I rak: 

z uwagi na nieregulowany stan prawny dot. czesci zespohi garazowcgo 
.jcarfik" (brak wlascieiela - nadal tocza sie postepowania spadkowe) nie rna 
moaliwosci podjecia uchwaly, 

w toku przygotowania jest projekt uchwaly dot. hudynku w znacznej czesci 
wybudowanego ze srodkow KFM, meruchomosc obciazcca Jest hipoteka, nie 
wpiynfll zaden wniosek 0 wyodrebnienie lokalu, 

w toku przygotowania jest projekt uchwaly dol. hudvnku Zarzadu 
Spoldziclni, w ktorym jest 1 lokal uzytkowy Vi starusic wtasuoseiowego 
prawa, brak wniosku 0 wyodrebnienie Jokalu. 

Laeznie na wlasnosr czlouk6w Sp61dzielni przeniesiono 73 lckalc 
w zasobach S. M. .Piast". Z tego: 

W obr«bl~ nieruchomosci obejmujqcej osiedle Szarc Szeregi 
przeniestcno na wtasnose: 
• lllokali mieszkalnvch, w tyru l Iokal w roku ubieglym, 
• 12 garazy, w tyro I garaz w ruku uhieglym, 
• 1 lokale uzytkowe. 

W obrebie nieruchcrncsei obejmujacej osiedle Tysiaclecie Dolne 
i G6me prreniesiono na wtasnosc: 
• 36 lokali mieszkalnych, 
• 5 garazy, 
• 5 lokali uzytkowych 

W obrebie nieruchomosci obejmujqcej budynek pray ul. Zawiszy 
Czarnego 6 
• 1 lobi mieszkalny. 

Na uwage zashrguje jednorodna dorvchczas praktyka wyodrebniania jed 
lokali w statusie spoidzielczego wlasnosciowego prawa, czyli I 

II\V_L) Uti 
/ 

71 



o uregulowanvm rozliczeruu tytulu koszt6w budowy (wklady budowlane). 
W przypadku mieszkan lokatorskich obligatoryjne Jest uzupelnienie wkladu do 
aktualnej wartosci rynkowej lokalu, sl~d czfonkowie Spoldaielni wybieraja 
korzvstniejsza finansowo forme, rj. przeksztalcenie prawa na spoidzielcze 
wlasnoseiowe na preferencyjnych zasadach. 

Z posrod osob, ktore zawarfy umowy przeniesienia wlasuosei lokali jedynie 
jedna osoba na osiedlu Szare Szeregi wypowiedziata czlonkostwo, pozostali 
uada! chcq przynalezec do Spctdzielni. 

9. Podsumowauie 

Podsumowujqe nalezy stwierdzic, ze Sp61dzielnia jest dobrze 
aorgnnizowana, osiaga bardzo dobre wyniki ckonorniczne l finansowe i jest 
jedna z uiewiclu Spoldzielni intensywnie daielejaca w sferze inwestycji 
mieszkanlowych na bane Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

Stan techniczny zasobow wskazuje. ze me tyiko nie ulegaja degradaeji, ale sa 
w fazie daleko posunietej modemizacji. 

Konieczne jest oeaywiscie na obecuyiu etapie dostosowame niektorych 
regularn.in6w dotyczacych dzialalnosci Sp61dzielni do postanowien 
znowehznwanych ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowyeh z jednoczcsnym 
dokouaniem odpowicdnieh zmian w statucie Spoldzielm i zatwierdzeniem go 
przez ZPCz do 30.06.2006 r. 

Ze wzgledn ua prawidlowa dzialalnosc Sp6ldzielni we wszystkich 
dzicdzinach, lnstrujacy nie widza pnrrzeby forrnulowania dodatkowych 
wniosk6w polustracyjnych 

~YJU 611 l
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wyjasnlenie do pisma Pani Mart) Nagorskiej 

Pani Marta Nagorska zam w Karowicach pay u1. Plebiscytowej 40a/5 
....-ystosowala w dniu 1910,2005 r. pismo do Krajowej Rady Spoklzielczej 
w warszawie. W kwestii rzekomych uieprawidtowosci, krorych dopusci! sie 
Zarzad Spoldzielui Mieszkaniowej ,'pias!" w trakcie dzialan przygotowawczych 
do realizacji budowy bloku mieszkalnego pay Ill. Piasrow 12 (kserokopia 
w zaiaczeniu). 

Zarzad Spoldzielni wystosowal w tej sprawie cbszeme wyjasnienie na 
rece Prezesa Regioualnego Zwiaaku Rewizyjuego w Katowicach (kserokopia 
W zataczeuiu). 

Lustrujacy sprawdzili szczegolowo procedury zastosowane w pracach 
przygotowawczych do w/w inwestycji i srwierdzaja, ze byly one prawidIowe, 
a tym samym wyjasnienia udzielone w wiw pismie sa zgodne z prawda. 

Proces przygotowawczy do inwesrycji przebiegal wive zgodnie 
z obowiazujecymi przepisami a zarzuty w tym zakresie Pani Marty Nag6rskiej, 
ktora nie jest zreszta czlonkiem Spoldzielni Mieszkaniowej .Piast" s'!. 
bezzasadne. 

Postawiony w dopisku Dr II do niniejszego pisma zarzut dotyczacy 
wysokosci z tytulu odsetek naliczanych przez Spotdzielnie z rytulu opoznieu 
w realizacj i oplat czynszowych rowniez me Jest uzasadniony. 

Odsetki z tego rytulu sa odsetkami karnymi, a moztiwosc ich stosowania 
sankcjonuje zapis § 67 ust. 3 Statutu Spofrizielm. Statut ten zostal 
zarejestrowany przez Sad Rejonowy Wydzial vm Gospcdarezo - Rejestrowy 
w Katowicach w dniu 01.09.1999 r. i jego postanowienia mai'l. ruoc wil\tllC'I. dla 
wszystkich czlonk6w, wtascicieli lokah i najeme6w Sp61dzielni Mieszkamowej 
.Piast" w Katowicach. 

I~' i
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SPIS ZAL<\CZNIKOW
 

1. Tabela nr 1 

2 Tabela or 2 

3. Tabela Dr 3 

4. Zalqcznik nr 1 

5, Zalaeznik Dr 2 

6. Zalaeznik nr 3 

7. Zalacznik nr 4 

8 Zalacznik ill 5 

9. Zalaczuik nr 6 

ln.Zelacznik nr 7 do 7d 

l l.Zalacznik nr 8 do 8b 

12.Zalacznik nr 9 

13.Zal<\.eznik nr 10 do IOj 

l a.Zalqcznik nr 11 do 11a 

15.Zalaeznik nr 12 

lu.Zalaeznik nr 13 do 13g 

Opis Sp6l"dzidni 

Cztonkowie Spoldzielni 

Gospodarka Remonrowa 

Deeyzja w sprawie nadania numeru 

idenryfikacyjnego NIP 

Zaswiadczenie 0 nadanin numeru
 

identyfikaeyjnego REGON
 

Postanowienie 0 wpisie do rejestru sqdowego
 

Postanowienie 0 wpisie do KRS
 

Odpis aktualny KRS
 

Wykaz regularnin6w i zasad ohowiazujacych
 

w S.M, "Piast"
 

Obcwiazujaca W okresie lustracji struktura
 
. .

orgamzacyjna 

lnformaeja 0 skargach i wmoskach 

Stacy zarruduienia w latacb 2003 - 2005 

w S.M. ''Pias!'' 

Wykazy dokumeutow zawarte 

Wskontrolowanycb aktacb osobowych 

Infonnacja °wykorzystaniu urlnpow 

pracowniezych w SM. .Piast" 

Infonnacja w sprawie odbytych szkoleu przez 

pracownikow SM ,,Piasl" 

Spis dokmneurow zawartyeh w skonnolowauych 

aktach czloukcwskich 
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17 Zalacznik nr 14 

18 Zalaczruk ill 15 do l Sb 

Ic.Zatacznik ill 16,17,18 

20.Za~a,.cznik ur 19 

21. Zalacznik ur 20 

22 Zalqcznik or 21 

23 Zalacznik TIl" 22 

24,Zaqcznik ill 23 

25 Zetaeznik ill 24 

26.Zal"a,.cznik ill 25 a.b,c 

27.Zal'tcznik III" 26 

28.Za1a,.czlIlk or 27 

29.Zala,.mlik III" 28 a.b,c 

Informacja w sprawie realizacji prccedury 

ustanawiania odrebnej wlasnosci lokali oraz 

przeuoszenia wlasnosci tych lokali 

Ucbwala ZPCz w sprawie lustracji oraz uchwala 

Rady Nadzorczej i Zarzadu 

Uebwaly Rady Nadzorczej w sprawie podziahr 

na grupy czlonkowskie 

Protokol z inwentaryzacji budowy budynku 

mieszkalnego przy ul. Piast6w 12 

Pismo Pani Marty Nag6rskiej z 00. 19,10,2005 r. 

Pismo RZRSM w Katowicach do Pani "Marty 

Nagorskiej z dn. 17.01.2006 T. 

Pismo S.M, ,,Piast" do RZRSM w Katowicach 

z dn. 03.04,2006 r. 

Rozliczenie zuzycia centralnego ogrzewania 

w budynku przy ul. Chrobrego 9 

Rozliezenie zuzycia centralnego ogrzewania 

w budynku przy ul. Ulanskiej 16 

Indywidualne przyklady rozllezen centralnego 

ogrzewama 

Rozliczenie zbiorcze zuzycia wody 

i odprowadzenia sciekow w budynku pay 

ul. Ulanskiej 16 

Roziiczenie zbiorcze zuzycia wody 

i odprowadzenia sciekow w budynku przy 

ul. Chrobrego 9 

Przykladowe rozliczenia indywidualne za 

zuzycre wody i odprowadzeuie sciekowl 
7 



30.Bilans za 2003 r
 

St.Rachunek wyruknw za 1003 r.
 

32.Bilans za 2004 r.
 

Jj.Rachunek wynik6w zn2004 r
 

Sa.Bnans za 2005 r.
 

35,Rachlmek wynik6w za 2005 r.
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Protokot niniejszy zostal sporzadzcny Wtrzech jednobrzmracych egzemplarzach. 

Lu s t r a r or Lu s t r a t o r , 

Krajowej Rad(Purlo~j 
K"jOWfRai'II]"""Iczej 

r -,l3f/ 
acek Knitter Marian Gogol 

Uprawuienia nr 3710/97 Uprawnienia ill 3471/97 

Do stwierdzen zawartych w protokole nie wnosimy zasrrzezeu 

Zr'\RZAD 
SPl1LDZIELNI 11IESZKANlO\VEJ 

,,PIAST" 

, ",' I ,,,... {..,. . 

I 

w Katowicach 

10'. WltP' 

/~ A .. .R ~,,':c.., :l.:» 
Spr;ki7,,,ln; Miesu,anl(",·.'/ej 
"Plfl~;T' w Kalo""c"",1c 
,.•, Zaw,s7Y C7~"""'4''' '3 

Katowice, dnia 0805.2006 r. 
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