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Protok61
 
z lustracji problemowej, dzialalnosci inwestycyjnej
 

Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST"
 
w Katowicach
 

za okres od 01.01.2006 - 31.12.2006 r. 

I. INFORMACJE WSTFtPNE. 

1.1 Podmiot lustracji. 

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" 
ul. Zawiszy Czamego 8 
40-872 Katowice 

aJ Dane identyfikacyjne Sp6ldzielni. 

nr KRS - 0000134458 (Postanowienie Sadu Rejonowego w Katowicach 

Wydz. Gospodarczy KRS z dn.15.10.2002 r.) - sygn. akt 
KA.VIII NS-REJ.KRS/11948/06/497 

NIP  634-013-60-84 (Decyzja Urzedy Skarbowego w Katowicach w sprawie 
nadania numeru identyfikacyjnego - Potwierdzenie 
zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarow i 
uslug oraz podatku akcyzowego z dn. 9.06.1993 r, 

REGON - 001053234 (Zaswiadczenie 0 numerze identyfikacyjnym REGON 

GUS - Urzad Statystyczny w Katowicach z dn. 
24.10.2002 r, 

bl Kontakt - telefoniczny i elektroniczny. 

Tel /032/ 254 65 05 sekretariat 
Fax. /032/ 254 10 25 
e-mail: smpiast@smpiast.pl 
strona intemetowa: WWW.smpiast.pl 

Zalqcznik nr 1 
aI Odpis z KRS, Rejestru przedsiebiorcow z dn.15.10.2002 r. - sygn. akt 

KA.VIII NS-REJ.KRS/11948/06/497 
bl Decyzja Urzedy Skarbowego w Katowicacn w sprawie nadania numeru identyjikacyjnego 

Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarow i uslug oraz podatku 
akcyzowego z dn. 9.06.1993 r. 

c/	 Zaswiadczenie 0 numerze identyjikacyjnym REGON, GUS - Urzqd Statystyczny w Katowicach 
z dn.24.10.2002 r. 
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2. Czynnosci lustracyjne przeprowadzono w okresie 2.03.2007 - 14.03.2007 r. w 
oparciu 0 postanowienia: 

Ustawy z dnia 16.09.1982 r. "Prawo Spoldzielcze" art. 91- 93 oraz 
art. 240 §-3 pkt. 1. /tekst jednolity - /Dz. U. ill 54/95 poz. 288 z pozn, 
zm.l, 

Uchwaly ill 16/2005 z dnia 15.12.2005 r. Zgromadzenia Og6lnego Krajowej 
Rady Spoldzielczej dot. Instrukcji w sprawie lustracji organizacji 
spoldzielczych (Mon. Spoldzielczy ill 6/2005 poz. 36). 

Uchwaly ill 1 z dnia 18.02.2003 r. Rady Nadzorczej Regionalnego Zwiazku 
Rewizyjnego Spoldzielczosci Mieszkaniowej w Katowicach w sprawie zasad 
przeprowadzania lustracji, 

1.	 Badanie lustracyjne przeprowadzil- inz, Kazimierz Labaj, Lustrator Krajowej 
Rady Spoldzielczej ill upr. 2618/96, na podstawie upowaznienia Regionalnego 
Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielczosci Mieszkaniowej w Katowicach ill 

4/2007 z dn. 28.02.2007 r. 

4. Lustracje prowadzono w siedzibie SM "PIAST" w Katowicach 
w terminie okreslonym jak wyzej w zakresie obejmujacym dzialalnosc
 
inwestycyjna Spoldzielni w roku 2006.
 

5. Prowadzacy lustracje - jej rozpoczecie, zakres i tryb jej przeprowadzenia omowil 
na spotkaniu informacyjnym w dniu 2 marca 2007 r. z: 

Prezesem Zarzadu - inz, Kazimierzem DORFEM 
Czlonkiem Zarzadu - mgr inz, Aleksym ROWNIAKIEM 

Informacja 0 rozpoczeciu i przedmiocie lustracji przekazana zostala przez 
Zarzad Spoldzielni Radzie Nadzorczej SM "PIAST" w Katowicach. 

4.	 Lustracja objete zostaly podstawy prawno - statutowe, regulaminowe, 
organizacyjne i ekonomiczno - finansowe Spoldzielni w zakresie inwestycji 
XIV-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piast6w 
12 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami malej 
architektury oraz przynalezna infrastruktura. 

7. Po zakonczeniu czynnosci lustracyjnych dokonano stosownego wpisu do 
ewidencji kontroli SM "PIAST" w Katowicach pod numerem 2. 
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Poprzednie badanie lustracyjne, kt6rym objeto dzialalnosc SM "PIAST" w 
Katowicach za okres od 01.01.2003 - 31.12.2005 r., przeprowadzone zostalo przez 
Regionalny Zwiazek Rewizyjny Spoldzielczosci Mieszkaniowej w Katowicach w 
terminie od 1 marca do 5 maja 2006 roku. 

Protokol polustracyjny podpisany zostal przez Zarzad SM "PIAST" 
w Katowicach w dniu 8.05.2006 r. bez uwag. 

1.2 Podstawy prawne i zakres dzialania Sp6ldzielni. 

Dzialalnosc Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach prowadzona 
jest w oparciu 0 obowiazujace przepisy prawa, statut, regulaminy wewnetrzne, w 
tym: 

* Ustawe .Prawo sp6ldzielcze" z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - tekstjednolity - Oz. U. 
nr 54/95 poz. 288 z pozn. zm.), 

* Ustawe ,,0 spoldzielniach mieszkaniowych" z dnia 15 grudnia 2000 r. 
(Dz. U. nr 4/2001 poz. 27 z pozn, zm.), 

* Statut SM "PIAST" w Katowicach przyjety przez Zebranie Przedstawicieli 
Czlonkow uchwala w dniu 24 kwietnia 1999 roku, zarejestrowany 
postanowieniem Sadu Rejonowego w Katowicach z dn. 1 wrzesnia 1999 roku wraz 
z pozniejszymi zmianami w 2003 i 2006 roku. 

Znowelizowane postanowienia statutu Spoldzielni z dnia 13 maja 2006 r. 
(zarejestrowane przez Sad Rejonowy w Katowicach - postanowieniem z dn. 
26.10.2006 r.) uwzglednialy obowiazujacy w tym czasie porzadek prawny w 
zakresie: 

- ustawy .Prawo spoldzielcze", z dn. 16.09.1982, (Tekst jednolity - Oz. U. 54/95 
poz. 288 z pozn. zm.), 

- ustawy ,,0 spoldzielniach mieszkaniowych" z dn. 15.12.2000 r. (Oz. U. nr 4/01 
poz. 27 z pozn, zm.), 

- 1 mne przepisy prawa. 

Przedmiotem dzialalnosci Spoldzielni zgodnie z postanowieniami 
obowiazujacego statutu Spoldzielni (§ 3 pkt. 2) jest: 

1. obsluga nieruchomosci na wlasny rachunek, 

5 



2. zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, 
3. kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, 
4. wynajern nieruchomosci na wlasny rachunek, 
5. zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie, 
6. dzialalnosc zwiazana z kultura, rekreacja i sportem. 

Sklad Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach w roku 2006 
przedstawial sie nastepujaco: 

Prezes Zarzadu - info Kazimierz DORF 

Zastepca Prezesa Zarzadu - info Andrzej MIKOLAJCZYK 

Czlonek Zarzadu - mgr Aleksy ROWNIAK 
gl. ksiegowy 

II. ZAGADNIENIA INWESTYCYJNE. 

2.1 Charakterystyka inwestycji 

Przedmiotem inwestycjijest budynek wielorodzinny XIV-kondygnacyjny z 
garazem dwupoziomowym zamknietym na dw6ch najnizszych kondygnacjach wraz z 
przynaleznyrni do niego sieciami i przylaczami zewnetrznymi oraz terenem 
rekreacyjnym z placem zabaw dla dzieci. Budynek zlokalizowano przy ul .Piast6w na 
dzialce nr 74/3.Dzialka nalezaca do SM "PIAST" jest w pelni uzbrojona, nie jest 
wpisana do rejestru zabytk6w i nie podlega ochronie na podstawie Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice. Na w/w dzialce nie wystepuja 
wplywy eksploatacji g6miczej. 

Forma architektoniczna wpisuje sie w urbanistyke calego osiedla Tysiaclecia, 
nawiazuje do aktualnych kierunk6w europejskiej architektury mieszkaniowej. Dla 
zroznicowania bryly budynku na wybranych kondygnacjach zmodyfikowano 
kosmetycznie uklad balkon6w, loggi oraz typ6w mieszkan jednak w taki spos6b by 
zachowac konstrukcyjna i strukturalna powtarzalnosc kondygnacji. 

Funkcje budynku rozwiazano w oparciu 0 centralnie usytuowany trzon 
komunikacji pionowej w postaci jednej klatki schodowej ewakuacyjnej i dw6ch 
wind. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe rozmieszczone zostaly po 8 na kazdej 
kondygnacji, za wyjatkiern kondygnacji trzynastej gdzie znajduje sie 5 mieszkan, 
Kom6rki lokatorskie przynalezne do kazdego mieszkania umieszczone zostaly na 
pierwszej kondygnacji budynku. Na kazdej kondygnacji w styku z klatka schodowa 
ulokowano pomieszczenia techniczne z licznikami zabudowanymi na glownym 
trzonie instalacyjnym. 
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Uklad konstrukcyjny budynku, to konstrukcja monolityczna zelbetowa, 
szkieletowa. Budynek uwzglednia potrzeby osob niepelnosprawnych. Do holu 
budynku niepelnosprawny dostaje silt bezposrednio z poziomu terenu. W holu 
glownym znajduja silt windy laczace wszystkie kondygnacje mieszkalne i 
kondygnacje wielostanowiskowego garazu, Windy dostosowane sa do potrzeb osob 
niepelnosprawnych. 

Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego: 
AI instalacja wodno-kanalizacyjna i urzadzenia sanitarne 
Odprowadzenie sciekow przewidziano do istniejacej w poblizu sieci kanalizacji 
sanitamej, podobnie wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacj i deszczowej. 
Zasilanie w zimna wode wykonano z nowo zaprojektowanego przylacza 
wodociagowego. Instalacja cieplej wody w budynku to przeplywowe podgrzewacze 
wody. 
BI wentylacja 
Kazde mieszkanie jest wentylowane w oparciu 0 uklad wewnetrznej instalacji 
mechanicznej-wywiewnej. Nawiew realizowany jest poprzez systemowe nawietrzaki 
okienne. Niezalezny uklad wentylacji wykonano dla dwoch najnizszych kondygnacji 
garazowych. 
C I ogrzewanie 
Poszczegolne mieszkania ogrzewane sa z magistrali cieplowniczej przebiegajacej w 
poblizu budynku. Zastosowano grzejniki plytowe Purmo zasilane za pomoca szafek 
rozdzielaczowych. 
DI instalacja elektryczna 

Zasilanie budynku doprowadzono z wolnostojacej stacji Trafo 

2.2 Przygotowanie i realizacja 

W 2004 roku Zarzad SM "PIAST" w Katowicach rozpoczal przygotowania do 
realizacji inwestycji wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

W dniu 9 lutego 2004 roku Rada Miejska Katowic zatwierdzila uchwale nr 
Xx/346/2004 w sprawie miejscowego plnu zagospodarowania miasta Katowice w 
obszarze dzielnicy Tysiaclecia w rejonie ulicy Piastow i Boleslawa Krzywoustego. 
Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego pozwolil na rozpoczecie dzialan 
zmierzajacych do realizacji inwestycji na w/w terenie. 

24 maja 2004 roku uchwala Zarzadu SM "PIAST" nr 10S/Z/2004 przyjeto 
informacje na temat przygotowania i realizacji inwestycji oraz harmonogram prac 
zwiazanych z przeprowadzeniem konkursu na prace projektowe oraz zlozeniem 
wniosku wstepnego do Banku Gospodarstwa Krajowego dla budynku mieszkalnego 
w rejonie ul. Piastow w Katowicach. Przygotowano stosowne materialy do 
przedstawienia na plenamym posiedzeniu Rady Nadzorczej po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Komisje Techniczna i Rewizyjna, 

Uchwala Rady Nadzorczej nr 37/RN/2004 z dnia 27 maja 2004 roku przyjeto 
informacje Zarzadu oraz harmonogram prac zwiazany z przygotowaniem inwestycji. 

Zarzad oglosil konkurs na opracowanie koncepcji programowo
architektonicznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piastow w 
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Katowicach. Powolany Sad Konkursowy stwierdzil, ze materialy konkursowe 
pobralo 14 firm, z czego 4 zlozyly karty identyfikacyjne, natomiast prace 
konkursowa przedlozyla tylko jedna firma. Po przeanalizowaniu wszystkich 
wymagan i kryteri6w praca zostala oceniona jako dobra z zastrzezeniern zbyt duzej 
powierzchni komunikacyjnej w stosunku do calkowitej powierzchni uzytkowej. Na 
tej podstawie Sad Konkursowy zawnioskowal 0 zaproszenie firmy Biuro 
Architektoniczne Moska i Rachuba z Swietochlowic do negocjacji w trybie 
zam6wienia z wolnej reki. Podczas spotkan i negocjacji w dniach 12 i 20 lipca oraz 
27 sierpnia 2004 roku om6wiono wiele kwestii techniczno-budowlanych majacych 
na celu osiagniecie najlepszych efekt6w. 

Jednoczesnie zgodnie z przepisami ustawy: Prawo zarnowien publicznych w 
dniu 8 lipca 2004 roku przeslano do Urzedu Zamowien Publicznych wniosek 0 

wyrazenie zgody na zastosowanie trybu zam6wienia z wolnej reki. W odpowiedzi 
Prezes UZP w dniu 4 sierpnia 2004 roku wydal decyzje zatwierdzajaca tryb 
zam6wienia publicznego z wolnej reki w postepowaniu 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego na opracowanie koncepcji programowo-technicznej budynku 
mieszkalnego polozonego przy ul. Piast6w w Katowicach: 
Dodatkowo w dniu 10 sierpnia 2004 roku informacja 0 wynikach konkursu zostala 
przeslana do Biuletynu Urzedu Zarnowien Publicznych. 

W dniu 19 sierpnia 2004 roku zawarto z Biurem Architektonicznym Moska i 
Rachuba umowe nr PE/30/2004 na prace projektowe i wykonanie nadzoru 
autorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Piast6w w Katowicach. 

22 wrzesnia 2004 roku Zarzad Spoldzielni uchwala nr 187/Z/2004 przyja] 
wniosek wstepny do Banku Gospodarstwa Krajowego 0 kwalifikacje do uzyskania 
promesy udzielenia kredytu ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na 
finansowanie przedsiewziecia inwestycyjno-budowlanego pod nazwa .Budynek 
mieszkalny przy ul. Piast6w w Katowicach". 

W dniu 30 grudnia 2004 roku Prezydent Miasta w Katowicach wydal 
ostateczna decyzje nr 1388/04 zatwierdzajaca projekt budowlany budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce 74/3 przy ul. Piast6w wraz z pozwoleniem 
na budowe przedmiotowego budynku. 

Zalqcznik nr 2 
Ksero pozwolenla na budowe nr 1388/04 

W miesiacu kwietniu 2005 roku Sp6ldzielnia otrzyrnala z Biura 
Architektonicznego Moska i Rachuba, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 
umowie, projekt wykonawczy wraz z niezbednym kompletem dokument6w. 

Zebranie Przedstawicieli Czlonkow w dniu 23 kwietnia 2005 roku uchwala nr 
3/ZPCz/2005 w sprawie zatwierdzenia kierunk6w rozwoju dzialalnosci gospodarczej 
i kulturalnej SM "PIAST" w Katowicach na lata 2005-2006 w zadaniach 
inwestycyjnych okreslilo rozpoczecie budowy budynku mieszkalnego przy ul. 
Piast6w 12 w Katowicach. Podczas tych obrad delegaci kolejna uchwala nr 
4/ZPCzl2005 oznaczyli najwyzsza sume zobowiazan, jaka Zarzad Spoldzielni moze 
zaciagnac w 2005 roku z tytulu kredyt6w bankowych na realizacje planowanych 
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inwestycji w wysokosci do 20000000,00 zlotych. Uchwala zostala podjeta 62 
glosami za, przy braku glosow przeciw. 

W dniu 26 kwietnia 2005 wystapiono do Wydzialu Rozwoju Miasta Urzedu 
Miasta Katowice z wnioskiem 0 wydanie wypisu i wyrysuj "Studium uwarunkowan i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" dla osiedla 
"Tysi'l.clecie", w celu uzyskania niezbednej opinii stanowiacej zalacznik do wniosku 
o promese udzielenia kredytu ze srodkow pochodzacych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. Wstepny wniosek otrzymal pozytywna ocene Oddzialu BGK w 
Krakowie i w dniu 6 maja 2005 roku wplynal do BGK w Warszawie. 

25 maja 2005 roku Zarzad SM "PIAST" uchwala nr 106/Z/2005 postanowil 
oglosic przetarg nieograniczony na zam6wienie publiczne na swiadczenia, kt6rych 
przedmiotem sa uslugi nadzoru inwestorskiego przy budowie XIV-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Piast6w oraz powolal komisje przetargowa, 

30 maja 2005 roku, uchwala Zarzadu nr 107/Z/2005 postanowiono oglosic 
zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych /w Biuletynie Zamowien 
Publicznych/ przetarg nieograniczony na zam6wienie publiczne powyzej 60 000,00 
Euro na swiadczenia, kt6rych przedmiotem sa roboty budowlano-instalacyjne 
polegajace na kompleksowej budowie XIV-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Piast6w. 

Na podstawie przeprowadzonych procedur przetargowych wybrano : 
- jako inspektora nadzoru inwestorskiego firme Przedsiebiorstwo Budowlano
Uslugowe "IG-BUD" s.c. z siedziba w Katowicach przy ul. Zawiszy Czamego 9, 
- jako generalnego wykonawce Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. z 
siedziba w Katowicach przy ul. Drzymaly 15. 

W dniu 3 sierpnia 2005 roku Spoldzielnia zostala powiadomiona przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 0 przyznaniu promesy do udzielenia kredytu. Po uzyskaniu 
promesy, w dniu 16 sierpnia 2005 roku przekazano front rob6t wykonawcy 
wylonionemu w przetargu tj. firmie P.B. "DOMBUD" S.A. 

10 sierpnia 2005 roku zostal wydany dziennik budowy nr 660/2005. 
Nastepne dzienniki nosily nr. 1089/2005 z dnia 15.12.2005 r., nr 462/2006 z dnia 
25.05.2006 r., nr 1112/2006 z dnia 22.09.2006r. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 13 pazdziernika 2005 roku podjal 
decyzje 0 udzieleniu SM "PIAST" w Katowicach kredytu do kwoty 8714000,00 
zlotych. Jednym z wymaganych przez Bank prawnych zabezpieczen splaty tego 
kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 13 071 000,00 zlotych na kredytowanej 
nieruchomosci objetej ksiega wieczysta KW Nr KAIK/00066875/6 dla dzialki gruntu 
oznaczonej numerem geodezyjnym 74/6 0 pow. uzytkowej 7223 m' 

W dniu 27 pazdziernika 2005 roku Rada Nadzorcza Sp6ldzielni uchwala nr 
50/RN/2005 udzielila zezwolenia na obciazenie hipoteka kaucyjna w/w 
nieruchomosci i upowaznila czlonkow Zarzadu do przeprowadzenia wszelkich 
koniecznych w tym zakresie czynnosci prawnych. 

18 listopada 2005 roku zostala podpisana umowa nr 120001391102/2005 z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie kredytu w wysokosci 69,99 % 
wartosci budowy budynku mieszkalnego. Umowa przewiduje wyplacenie kredytu w 
jedenastu miesiecznych ratach. 

Zarzad uchwala nr 9/Z/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku, dzialajac na 
podstawie przepis6w ustawy z 15 grudnia 2000 roku ,,0 spoldzielniach 
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mieszkaniowych", przyjal wniosek dotyczacy wydzielenia z dniem 1 stycznia 2006 
roku odrebnej nieruchomosci nr 13, stanowiacej dzialke nr 74/6 0 pow. 7223 nr', 
zapisanej w ksiedze wieczystej Sadu Rejonowego w Katowicach KAIK/00066875/6, 
dla celow ewidencyjnych kosztow i przychodow. 

11 pazdziernika 2006 roku Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej 
"PIAST" przyjela szczegolowa informacje Zarzadu na temat budownictwa 
mieszkaniowego realizowanego przez Spoldzielnie w 2006 roku. Informacja zostala 
przyjeta bez uwag. 

Uchwala nr 227/Z/2006 Zarzad SM "PIAST" przyjal informacjc 0 koniecznosci 
wprowadzenia stawek czynszu i oplat za uzywanie lokali w budynku przy ul. Piastow 
12 i ustalil z dniem 1 stycznia 2007 roku nastepuiace stawki czynszu i innych oplat 
brutto: 
a/ stawka czynszu w wysokosci 9,70 zl/m2/m-c Iprzy czym stawka ta aktualizowana 
bedzie w okresach kwartalnych na podstawie wysokosci raty zadluzenia z tytulu 
udzielonego kredytul. 
bl stawka oplaty za c.o. zaliczka w wysokosci 1,85 zl/m2/m-c. 

cl stawka oplaty za wyw6z nieczystosci w wysokosci 0,25 zl/rrfmi-c. 
dl z tytulu zuzycia wody i odprowadzenia sciekow pierwsza zaliczka w wysokosci 
50 zl, nastepne wg obowiazujacych w Spoldzielni zasad. 

4 grudnia 2006 roku Zarzad uchwala nr 231/Z/2006 przyjal do stosowania : 
a/ wzory umow najmu lokalu mieszkalnego, 0 uzywanie niestrzezonego miejsca 
postojowego w parkingu krytym, 0 rozliczaniu kosztow centralnego ogrzewania i 
rozliczania kosztow zuzycia wody zimnej oraz odprowadzenia sciekow, 
bl regulaminu uzywania miejsc postojowych w nie strzezonym parkingu krytym oraz 
otwartym 
- dla budynku przy ul. Piastow 12 w Katowicach. 

Dnia 4 grudnia 2006 roku wykonawca Przedsiebiorstwo Budowlane 
"DOMBUD" S.A. zglosil inwestycje do odbioru. Protokol koncowego odbioru 
zadania inwestycyjnego polegajacego na kompleksowej budowie budynku 
mieszkalnego XIV-kondygnacyjnego przy ul. Piastow 12 wraz z zagospodarowaniem 
terenu, elementami malej architektury oraz przynalezna infrastruktura, podpisano 6 
grudnia 2006 roku. 

Zalqcznik nr 3 
Ksero koncowego protokolu odbioru zadania inwestycyjnego 

Dnia 14 grudnia 2006 roku odbylo sie uroczyste przekazanie budynku do 
eksploatacji i najemcy otrzymali klucze do swoich mieszkan. 

26 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza uchwala nr 62/RN/2006 zatwierdzila 
rozliczenie nakladow poniesionych na realizacje zadania inwestycyjnego budynku 
przy ul. Piastow 12 w Katowicach, na laczna kwote 17 113 033,51 zlotych. 

19 lutego 2007 roku Zarzad uchwala nr 46/Z/2007 przyjal informacje 0 

ostatecznym rozliczeniu zadan inwestycyjnych w 2006 roku i wystapil do Rady 
Nadzorczej 0 dokonanie korekty uchwal stosownie do rozliczen poszczegolnych 
zadan inwestycyjnych. Rada Nadzorcza w dniu 22 lutego przyjela uchwala nr 
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7/RN/2007 0 ostatecznym rozliczeniu wielkosci nakladow poniesionych na 
inwestycje w 2006 roku. Naklady poniesione na budowe budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Piastow 12 to ostateczna kwota 16849294,74 zl. 

WNIOSKI : 

W toku kontroli dokumentow organow samorzadowych, zwiazanych z 
inwestycja przy ul. Piastow 12 - lustrator stwierdzil wlasciwe dzialanie Rady 
Nadzorczej, zgodne z zapisami art. 44 i 46 ustawy .Prawo spoldzielcze". 

2. 3.	 Umowy zawarte na przygotowanie,jinansowanie i realizacje 
inwestycji. 

Przygotowanie, finansowanie, nadzor inwestycyjny oraz wykonawstwo 
inwestycji SM "PIAST" pod nazwa - budynek mieszkalny XIV-kondygnacyjny przy 
ul. PIASTOW W Katowicach z 93 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie 
podlegajacymi wyodrebnieniu na wlasnosc, realizowano w latach 2004 - 2006 w 
oparciu 0 zawarte umowy z : 

1/ Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba z siedziba w Swietochlewicach, 
- 0	 dokumentacje projektowa budowlano-montazowa i wykonanie nadzoru 
autorskiego. Umowe ill PE/30/2004 zawarto dnia 19 sierpnia 2004 roku. 
Wynagrodzenie ryczaltowe 350 000 zl brutto. 

2/	 Bank Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie, 
- 0 udzielenie kredytu inwestycyjnego ze srodkow Krajowego Funduszu
 

Mieszkaniowego na sfinansowanie przedsiewziecia inwestycyjno-budowlanego.
 
Umowe ill 12000139/102/2005 zawarto dnia 18 listopada 2005 roku. Wysokosc
 
kredytu do kwoty 8 714 000 zl w II transzach.
 

3/ Przedsiebiorstwo Budowlano-Uslugowe "IG-BUD" S.c. z siedziba w
 
Katowicach,
 
- 0 wykonanie uslug nadzoru inwestorskiego. Umowe ill PE/48/2005 zawarto dnia 20
 
lipca 2005 roku. Wynagrodzenie ryczaltowe 98 000 zl netto.
 

4/ Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. z siedziba w Katowicach, 
- 0 kompleksowa budowe budynku mieszkalnego XIV-kondygnacyjnego 

wielorodzinnego przy ul. Piastow wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami 
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malej architektury oraz przynalezna infrastruktura, Umowe nr PE/50/2005 zawarto 
dnia 4 sierpnia 2005 roku. Wynagrodzenie ryczaltowe 14289 III zl netto. 

Zalqcznik nr 4
 
Umowy wyszczegolnione powyzej.
 

WNIOSKI : 

Warunki umowne w zakresie swiadczonych uslug zawarte zostaly w oparciu 0 

powszechnie obowiazujace normy prawne. Umowy, 0 kt6rych mowa wyzej, zawarto 
z wykorzystaniem srodkow prawnych normujacych: 

- zakres i terminy. swiadczonych uslug,
 
- warunki techniczne i organizacyjne zwiazane z ich swiadczeniem,
 
- syntetycznie okreslone obowiazki stron,
 
- zasady stosowanych cen i rozliczen finansowych z tyt. swiadczonych uslug,
 
- formy rozstrzygania kwestii spomych,
 
- 1 mne.
 

Wynegocjowane wzajemne stosunki umowne zapewnialy realne wykonanie i 
spelnienie swiadczen jakie na strony nakladala tresc umowy. Na szczeg61ne 
podkreslenie zasluguja zapisy umowy zabezpieczajace "interesy" SM "PIAST". 
Okreslono i egzekwowano kaucje zabezpieczajace i gwarancyjne, kary umowne w 
przypadku gdyby zaistnialy straty, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 
gwarancji dobrego wykonania kontraktu a takze odpowiednie terminy gwarancyjne 
oraz odpowiedzialnosci za ewentualne wady. 

2.4 Finansowanie i rozliczenie zBankiem Gospodarstwa Krajowego 

Od 1997 roku SM "PIAST" spelniajac surowe wymogi stawiane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, czterokrotnie starala sie 0 preferencyjne kredyty na 
budowe nowych lokali mieszkalnych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

Zgodnie z zawarta umowa kredytowa nr 12000139/102/2005 z dnia 18 
listopada 2005 roku, SM "PIAST" zgodnie z § 2 ust. 1 tej umowy otrzymala kwote 
8714000,00 zlotych do wykorzystania w dziesieciu transzach. Ponizej 
przedstawiono w tabeli nr 1 wnioski 0 wyplate poszczeg61nych transz. 
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Tabela Dr 1 

Zestawienie wniosk6w 0 wyplate transz kredytu na budynek przy ul. Piast6w 12 

Data wyplKwota transy wData wniosku 0NrLp 
zl,wyplatetranszy 

1-"--""---

10.03.20016.02.2006r 182441,75 
""-

I1 
l-r

13.04.2006rII2 829550,75 ± 25.04.200 
672955.68 25.05.20010.05.2006r3

- 

III 
772330,08 14.06.20005.06.2006rIV4 
888 149,74 25.07.20010.07.2006rV 

f--

25.08.200


04.08.2006rVI 1 208076,39tt~ 
I 

06.10.2001 071 322,77VII 05.09.2006r 
VIII 

--,~ 

8 
~--~

i 27.10.20004.10.2006r 1 078657,28
"

27.11.200926222,519 IX =t= 06.11.2006 
12.01.2001 083062,83X 29.12.20Q6I10 

~--

~~~
 
6r6r -= 
6r 



6r_=6r
 
6r
 
7r
 
-"--

Jak wynika z przedstawionych dokument6w, SM "PIAST" wykorzystala z 
zaplanowanego kredytu w wysokosci 8714000 zlotych kwote - 8712769,69 
zlotych. Jednoczesnie zgodnie z ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 roku ,,0 zmianie 
ustawy 0 niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 0 

zmianie niekt6rych ustaw" Zarzad Spoldzielni po zakonczeniu i rozliczeniu zadania 
inwestycyjnego, w dniu 15 stycznia 2007 roku zlozyl wniosek 0 umorzenie 10 % 
kredytu na rcalizacje powyzszego przedsiewziecia. 

W dniu 19 lutego 2007 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w 
Krakowie podjal decyzje nr 1343/2007 0 umorzeniu 10 % wartosci przedsiewziecia 
inwestycyjno-budowlanego wg poniesionych nakladow czyli kwoty 1 244859,22 zl. 
W/w kwota pomniejszyla kapital zadluzenia w BGK z tytulu umowy kredytowej nr 
120001391102/2005, kt6ry na dzien 28 lutego 2007 roku wynosi /po umorzeniu! 
7467910,47 zl. Taka wiec kwote kredytu splaca najemcy 93 lokali mieszkalnych 
budynku przy ul. Piast6w 12 w Katowicach. 

Zalqcznik nr 5 
Ksero decyzji BGK nr 1343/2007 z dnia 19.02.2007 r 

2.5 Poniesione koszty 

Na calkowity koszt inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Piast6w 12 w Katowicach, skladaly silt : srodki wlasne Spoldzielni oraz 
kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 
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Ostateczne rozliczenie inwestycji przyjeto uchwala Rady Nadzorczej 
Spoldzielni nr 7/RN/2007 z dnia 221utego 2007 roku. Od poczatku tej inwestycji, 
naklady na nia poniesione wyniosly 16 849 294,74 zlotych. 

Skladaly sie na ta kwote wydatki poniesione m.in. na : 
- pozyskanie terenu, 
- dokumentacje projektowo-kosztorysowa i nadz6r autorski, 
- roboty przygotowawcze placu budowy, 
- roboty budowlane /stan zerowy, surowy, wykonczeniowy, inst. wewnetrznych/, 
- uzbrojenie terenu, 
- sieci osiedlowej 

Szczeg6lowe zestawienie faktur dokumentujacych wydatki zwiazane z 
budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piast6w 12 przedstawia 
zalacznik nr 6. 

WNIOSKI : 

Wszystkie koszty zaliczone do inwestycji budowa budynku wielorodzinnego 
przy ul. Piast6w 12 zgodne byly z obowiazujacym w SM "PIAST" .Regulamincm 
finansowania inwestycji w Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, 
zatwierdzonym uchwala Rady Nadzorczej nr 67/RN/2005. 

Terminy platnosci za faktury zgodne byly z postanowieniami zawartych 
um6w na roboty projektowe, wykonawcze i prace nadzorcze. 

Zalqcznik nr 6
 
Zestawienie faktur dokumentujqcych poniesione wydatki
 

Zalqcznik nr 7
 
Regulamin finansowania inwestycji wSpoldzielni Mleszkaniowej "PIAST" w Katowicach.
 

2.6 Nabor najemcow, kaucja, wysokosc czynszu. 

Rada Nadzorcza Sp6ldzielni w dniu 18 sierpnia 2005 roku uchwala nr 
40/RN/2005 zatwierdzila zasady realizacji, rozliczenia i zasiedlenia budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piast6w w Katowicach. Nab6r rozpoczeto po 
rozpoczeciu inwestycji, zwracajac sie pisemnie do wszystkich 240 czlonkow 
oczekujacych oraz poprzez ogloszenie w sp6ldzielczej gazetce "Glos Tysiaclecia" nr 
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4/72/2005. Pierwszenstwo w zasiedleniu mieszkan wybudowanych z udzialem 
kredytu z KFM okreslono dla czlonk6w oczekujacych na mieszkanie, przyjetych do 
Spoldzielni nie pozniej niz do dnia 29 listopada 1991 roku. Mimo indywidualnych 
pism, nikt z czlonk6w oczekujacych nie skorzystal z tej formy uzyskania mieszkania. 

Ze wszystkimi chetnymi Zarzad Spoldzielni zawarl umowy przedwstepne w 
sprawie ratalnej wplaty kaucji. Przyszli najemcy zostali szczeg61owo poinformowani 
o warunkachjakie musza spelniac aby zawrzec koncowa umowe najmu tj. :
 
- ubiegajacy sie 0 mieszkanie oraz osoby zgloszone do wsp61nego zamieszkiwania
 
nie posiadaja tytulu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
 
- wniesienie kaucji zabezpieczajacej najem lokalu mieszkalnego,
 
- przedstawia dochody czlonk6w gospodarstwa domowego wraz z dokumentami
 
zrodlowymi, kt6re beda aktualizowane.
 

Zarzad SM "PIAST" na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2006 roku, 
podjal uchwale ill 222/Z/2006 w sprawie odbioru budynku przy ul. Piast6w 12 oraz 
ustalenia wysokosci kaucji za lokale mieszkalne i miejsca postojowe w parkingu 
krytym tego budynku. Zgodnie z ustawa z dnia 26 pazdziernika 1995 roku ,,0 

niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 0 zmianie 
niekt6rych ustaw" /Dz.U. z 2000 r., ill 98 poz. 1070/ oraz rozporzadzeniem Rdy 
Ministr6w z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie warunk6w i trybu udzielania kredyt6w 
i pozyczek ze srodkow KFM oraz niekt6rych wyrnagan dotyczacych lokali i 
budynk6w finansowanych przy udziale tych srodkow /Dz.U z 2003 r.air 119, 
poz.1116/, ustalil : 

- ze najemca obowiazany jest do wplacenia kaucji zabezpieczajacej na pokrycie 
naleznosci z tytulu najmu w wysokosci 15 % wartosci odtworzeniowej 
obowiazujacej w dniu otrzymania lokalu, przy czym wartosc odtworzeniowa stanowi 
iloczyn jego powierzchni uzytkowej i wskaznika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m? powierzchni uzytkowej budynk6w mieszkalnych ustalonego przez 
Wojewode Slaskiego, 

- w razie rozwiazania umowy najmu kaucja podlega zwrotowi, w wysokosci 15 
wartosci odtworzeniowej lokalu obowiazujacej w dniu rozwiazania umowy najmu, w 
ciagu 30 dni od dnia protokolarnego przekazania lokalu administracji osiedla. 

Zgodnie z obowiazujacyrni przepisami, ze wysokosc czynszu nie moze 
przekraczac 4 % wartosci odtworzeniowej Zarzad Spoldzielni "PIAST" uchwala ill 
227/Z/2006 ustalil dla najemc6w lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Piast6w 12 
- od 1 stycznia 2007 roku - stawke czynszu w wysokosci 9,70 zl/m2/m-c, przy czym 
stawka ta bedzie aktualizowana w okresach kwartalnych na podstawie raty 
zadluzenia z tytulu udzielonego kredytu. 
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III. USTALENIA KONCOWE. 

W toku lustracji problernowej dotyczacej prowadzenia inwestycji przy ul. Piastow 12 
w Katowicach, nie stwierdzono przypadkow naruszania interesu ogolu czlonkow 
Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST". 

Protokol niniejszy sporzadzono w 3 egzernplarzach : 
- 2 egzemplarze dla Rady Nadzorczej i Zarzqdu SM"PlAST" w Katowicach, 
- 1 egzemplarz dla prowadzqcego badanie lustracyjne - Regionalnego Zwiqzku 
Rewizyjnego S.M. w Katowicach. 

Przeprowadzona lustracje dzialalnosci inwestycyjnej Spoldzielni za 2006 rok 
odnotowano w ksiazce kontroli SM "PIAST" pod nr 2. 

Lusftrator 
~~, 

Inz: Kazimierz LABA~ 

Do ustalen i stwierdzeri zawartych w tresci protokolu lustracji Zarzad SM "PIAST" w 
Katowicach zastrzezen i uwag nie wnosi. 

Protokol zawiera 16 kolejno ponumerowanych stron (bez zalqcznikow). 

Zarzad Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" 
w Katowicach 

. t"las. Z-ca du S.M. "Piast" 
'-1&s~~tY Z·ca D~n-""""" ........' lacyjno·Technicznychr 

i nqr eksv R6wniak 
in ikotajczyk 

Katowice d.z.~:.~J;, ~l' 
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Wykaz z a l q c z n i k o w 
do protokolu lustracji Z dzlalalnosci inwestycyjnej SM"PIAST" w Katowicach 

za 2006 rok. 

Zalqcznik nr 1
 
a/ Odpis zKRS, Rejestru przedsiebiorcow Z dn.15.10.2002 r: - sygn. akt
 

bl Decyzja Urzedy Skarbowego w Katowicach w sprawie nadania numeru identyflkacyjnego 

Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarow i uslug oraz podatku
 
akcyzowego Z dn. 9.06.1993 r.
 

cJ Zaswiadczenie 0 numerze identyjikacyjnym REGON, GUS - Urzqd Statystyczny w Katowicach
 
Z dn.24.10.2002 r.
 

KA.VIII NS-REJ.KRS/11948/06/497
 

Zalqcznik nr 2
 
Ksero pozwolenia na budowe nr 1388104
 

Zalqcznik nr 3
 
Ksero kottcowego protokolu odbioru zadania inwestycyjnego
 

Zalqcznik nr 4
 
Umowy wyszczegotnione powyie].
 

Zalqcznik nr 5
 
Ksero decylji BGK nr 1343/2007 Z dnia 19.02.2007 r.
 

Zalqcznik nr 6
 
Zestawienie faktur dokumentujqcych poniesione wydatki
 

Zalqcznik nr 7
 
Regulamin flnansowania inwestycji w Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach.
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