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Zgodnie  z   umową  z  dnia  2   czerwca   2022   roku  zawartą   między
Związkiem    Rewizyjnym    Spółdzielni   Mieszkaniowych    RP   a   Spółdzielnią
Mieszkaniową     Lokatorsko-\Masnościową     w     Szamotułach,     w     dniach
od 26 września 2022 roku do 25 stycznia 2023 roku została przeprowadzona
lustracja   pełna   działalności   Spółdzielni,   obejmująca   okres   od   1  stycznia
2019 roku do 31  grudnia 2021  roku.

Przedmiotem lustracji byv następujące zagadnienia:
1.  Organizacja Spółdzielni:

-  statut   Spółdzielni   oraz   wewnętrzny   system    normatywny   (badane

wg kryterium kompletności i poprawności merytorycznej regulaminów),
-   działalność organów Spółdzielni,

-  struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.

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

3.  Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
4.  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

-  stan   ilościowy   oraz   estetyczno-porządkowy   i   techniczny   budynków

i ich otoczenia,
-koszty       i       przychody      gospodarki      zasobami       mieszkaniowymi

oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali,
-  gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali

wynajmowanych,
-  terminowość  wnoszenia  opłat  przez  użytkowników  lokali  i  windykacja

należności Spółdzielni,
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-  treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (dostawa energii cieplnej,

wody    i    kanalizacji,    wywóz    nieczystości    stałych,    dostawa    energii
elektrycznej i gazu).

5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
-   nadzór  techniczny  i  ustalanie  potrzeb  remontowych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem działań energooszczędnych,
-   akumulacja środków finansowych na remonty,
-  tryb  doboru  wykonawców  robót  remontowych,  treść  zawartych  umów

i ich realizacja.

6.  Gospodarka finansowa:
-   stan   funduszów,   wielkość   wolnych   środków   finansowych   i   sposób

ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni
w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,

-   rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
-  obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
-  terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki,

ZUS,PFRON),
-   dochodzenie należności Spółdzielni,
-   rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.

7.  Działalność inwestycyjna:

potrzeby mieszkaniowe, a program inwestycji,
pozyskanie terenów budowlanych,
poprawność przygotowania inwestycji,
tryb doboru wykonawców, treść zawariych umów oraz ich realizacja,
nadzór inwestorski,
system finansowania inwestycji,
rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego w trybie
ah.    64    ustawy    o    rachunkowości,    jak    również    weryfikacji    rozliczeń
kosztorysowych.

Ustalenia lustracji oparie są na stwierdzonych faktach,  które wynikają
z         przedłożonych    lustratorowi    dokumentów,     infomacji    i    zestawień
sporządzonych   przez      Zarząd   i   upoważnionych   do   tego   pracowników.
Ustaleniom tym w szczególności służyv:

-    uregulowania wewnętrzne (statut, regulaminy, instrukcje i zarządzenia),
-    dokumentacja pracy organów statutowych (protokoły, uchwaD),
-    dokumentacja członkowska (rejestry, akta członków, akty notarialne),
-księgi wieczyste, akty notarialne,
-dokumentacja techniczna budynków,
-    ewidencja finansowo-księgowa i sprawozdawczość w tym zakresie.
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Protokół   lustracji   podpisany   został   przez   Zarząd   Spółdzielni   bez
zastrzeżeń.    Niniejsza   ocena   działalności   Spółdzielni   została   dokonana
na postawie ustaleń zawariych w protokole lustracji.

Spółdzielnia  przestrzega obowiązku  określonego w art.  91  §  1  Prawa
spółdzielczego.  Poprzednia  lustracja  została  przeprowadzona  w  2019  roku,
a jej  przedmiotem  była  całość  działania  Spółdzielni  za  okres  od  1  stycznia
2016   roku  do  31   grudnia  2018   roku.   Na  podstawie  tych  badań,   w  liście

polustracyjnym     z     dnia      11      września     2019     roku     Związek     ocenił,
Źe działalność Spółdzielni w  latach  2016-2018  była  prowadzona  prawidłowo
i    poza    wnioskiem    o   dokonanie    analizy   aktualnej    sytuacji    finansowej
w  gospodarce  remontowej  poszczególnych  nieruchomości  (uwzględniającej
wyniki   1   półrocza   2019   roku)   pod   kątem   zapewnienia   pełnego   pokrycia
bieżących kosztów technicznego ich utrzymania i zlikwidowania ujemnych sald
funduszu     remontowego    w    niektórych     nieruchomościach    -    Związek
nie  przedstawił  innych  wniosków  polustracyjnych.  List  polustracyjny  został

przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu,  które odbyło się w dniu 22 września
2020   roku;   wnioski   te   zostaD   przyjęte   do   realizacji   uchwałą   Walnego
Zgromadzenia.  0  realizacji  wniosków  Spółdzielnia  poinformowała  Związek

pismem z dnia 29 września 2020 roku -wypełniając obowiązek ari.  93 §  1b
ustawy PTawo spółdzielcze.

Oprócz  lustracji  przeprowadzonej  przez Związek,  w Spółdzielni  miała
miejsce  kontrola  PKO  BP  SA  Biuro  Wierzytelności  Mieszkaniowych  Poznań
-kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W  okresie  objętym  lustracją  Spółdzielnia  działała  w  oparciu  o  statut
uchwalony  w  dniu  24  kwietnia  2018  roku    uwzględniający  wymogi  ustawy
z  20  lipca  2017  roku  o  zmianie  ustawy  o  spółdzie]niach  mieszkaniowych,
ustawy  Kodeks  postępowania  cywilnego  oraz  ustawy  Prawo  spółdzielcze.
Ostatnie   zmiany   do   statutu   wprowadzone   zostaw   uchwałami   Walnego
Zgromadzenia z dnia 22 września 2020 roku oraz z dnia 7 września 2021  roku.
Znowelizowany  statut  został  zarejestrowany  w  rejestrze   przedsiębiorców
Krajowego   Rejestru   Sądowego       prowadzonego   przez   Sąd    Rejonowy
w  Poznaniu.  W treści  obowiązującego  statutu  nie  stwierdzono sprzeczności
z     postanowieniami     prawa     spółdzielczego     i     innych     obowiązujących
w spółdzielczości mieszkaniowej ustaw.

Statut  oraz  unormowania  wewnętrzne  kompleksowo  regulują  sprawy
związane    z    działalnością    Spółdzielni,    w    tym    organizację    i    zasady
funkcjonowania     organów     Spółdzielni,      stosunki     między     Spółdzielnią
a    członkami,    zasady    rozliczeń    z    użytkownikami    lokali,    jak    i    zasady

prowadzenia  gospodarki  Spółdzielni.  Spółdzielnia  posiada  kompletny  zbiór
unormowań    wewnętrznych    (regulaminów)   w   odniesieniu    do   wymogów
statutowych.  Spółdzielnia  przeprowadziła  analizę  i sukcesywnie dokonywała
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zmian w regulacjach wewnętrznych,  dostosowując ich zapisy do aktualnych
rozwiązań prawnych.

W  okresie  objętym   lustracją  odbyw  się  trzy  Walne  Zgromadzenia.
Zachowane zostaw ustawowe terminy powiadomień członków Spółdzielni oraz
Związku   Rewizyjnego   i   Krajowej   Rady   Nadzorczej.   Średnia   frekwencja
na  zebraniach  za  lata  objęte  lustracją wynosiła  2,72%  w 2019  roku,1,96%
w  2020  roku  i  1,65%  w  2021   roku.  Uchwaw  podejmowane  przez  Walne
Zgromadzenie dotyczyv spraw ujętych w porządku obrad oraz podejmowane
byb  jawnie,   zwykłą  większością  głosów,  z  wyjątkiem  wyborów  do   Rady
Nadzorczej.   Dokumentacja  z  obrad  Walnych  Zgromadzeń  jest  kompletna
i właściwie przechowywana.

Podczas obrad  Walnego Zgromadzenia w 2019  roku  został wybrany
nowy   skład   osobowy   Rady   Nadzorczej.   Z   przedłożonej      dokumentacji
dotyczącej wyborów wynika, że zostav one przeprowadzone z zachowaniem
wymogów    statutu,    prawa    spółdzielczego    i    ustawy    o    spółdzielniach
mieszkaniowych oraz w terminie ustawowym ujawnione w rejestrze sądowym

prowadzonym przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Rada Nadzorcza realizowała zadania w zakresie nadzoru i kontroli działalności
Spółdzielni.  Rada  Nadzorcza  pracowała  w  oparciu  o  postanowienia  statutu
i     regulaminu     Rady     Nadzorczej.     Posiedzenia     Rady     odbywav     się
z  częstotliwością  wynikającą  z  unomowań  wewnętrznych.   Dokumentacja
z   obrad   jest   kompletna   -   obejmuje   protokoły   z   posiedzeń,   ponadto
w  Spółdzielni  prowadzony jest  rejestr  uchwał  podejmowanych  przez  Radę
Nadzorczą.      Sprawozdania      Rady      Nadzorczej      zostaw      przedłożone
i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia. Sposób wynagradzania członków
Rady  Nadzorczej  za  udział w posiedzeniach  był zgodny z  postanowieniami
statutu    i    nie    naruszał    przepisów    art.    82    ustawy    o    spółdzielniach
mieszkaniowych.

Zgodnie    z    postanowieniami    statutu,    Zarząd    Spółdzielni    działał
w składzie trzyosobowym. Z dokumentacji pracy Zarządu wynika, że organ ten

pracował    w    oparciu    o    postanowienia    statutu    i    regulaminu    Zarządu
uchwalonego  przez  Radę  Nadzorczą.  Podjęte  przez  Zarząd  decyzje  byw
zgodne z aktualnym stanem prawnym, nie wykraczaw poza kompetencje tego
organu  i  byD  właściwie  udokumentowane.  W  Spółdzielni  prowadzony  jest
również rejestr uchwał podejmowanych przez Zarząd. W każdym roku objętym
lustracją   Zarząd    składał   sprawozdanie   ze   swojej    działalności    Radzie
Nadzorczej   i  Walnemu  Zgromadzeniu.   Sprawozdania  te  zostały  przyjęte
stosownymi uchwałami tych organów.

Obowiązujący   w   lustrowanym   okresie   schemat   organizacyjny   był
kompletny   i   zapewniał  warunki   prawidłowej   realizacji   zadań   Spółdzielni.
Zrealizowane   przeciętne   zatrudnienie   i   zrealizowany   w   okresie   objętym
lustracją  fundusz  płac  nie  przekroczyły  wielkości   przyjętych  w  strukturze
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organizacyjnej      i      w      rocznych      planach      finansowo-gospodarczych.
Dokumentacja    pracownicza   jest    kompletna,    sposób    prowadzenia    akt
osobowych  pracowników dostosowany został do wymogów Rozporządzenia
Ministra  Rodziny,   Pracy  Polityki  Społecznej  z  dnia   10  grudnia  2018  roku
w   sprawie.  dokumentacji   pracowniczej.   Spółdzielnia   posiada   wymagane
na  podstawie  Kodeksu  pracy  unormowania  regulujące  stosunki  pracy  oraz
zasady  wynagradzania  pracowników,  jak  również  unormowania  dotyczące

gospodarki Zakładowym  Funduszem Świadczeń Socjalnych. Wynagrodzenie
dla   członków   Zarządu   unormowane  jest  w   Regulaminie   wynagradzania
członków    Zarządu,     uchwalonym     przez     Radę     Nadzorczą.     Lustracja
nie    stwierdziła   przypadków   nieprzestrzegania    przez    Spółdzielnię,   jako

pracodawcę, obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy.
W   Spółdzielni   obowiązują   regulacje   w   zakresie   ochrony   danych

osobowych   dostosowane   do   obowiązujących   wymogów   Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przephnwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46M.

Funkcjonujący w Spółdzielni system kontroli gospodarczej oraz ochrony
mienia nie budzi zastrzeżeń. Majątek Spółdzielni ubezpieczany był corocznie

poprzez  zawierane   przez  Zarząd   umowy   ubezpieczenia  z  firmą   UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W oparciu o postanowienia statutu Spółdzielnia prowadziła w szerokim
zakresie   działalność   kulturalno-oświatową.   Program   tej.   działalności   i   jej

finansowanie    był    uwzględniany    w    planach    gospodarczo-finansowych
uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2021  roku  Spółdzielnia  posiadała

tytuD  prawne do wszystkich  gruntów będących w jej władaniu,  co znajduje
odzwierciedlenie w  księgach  wieczystych  nieruchomości.  Uregulowany  stan

prawny    gruntów    umożliwił    bieżącą    i    terminową    realizację    wniosków
użytkowników     lokali          o     przeniesienie    własności     lokalio     Na     koniec

2021  roku  status odrębnej własności lokali  posiadało 884  lokale mieszkalne,
co  stanowi  46,82%  ogólnej  liczby  mieszkań.   Ustalenia  lustracji  wskazują,
że  postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było zgodne z obowiązującymi

przepisami prawa.
Spółdzielnia  prowadzi wymagane  prawem  rejestry - rejestr członków

i   rejestr   lokali,   dla   których   zostav   założone   księgi   wieczyste   zgodnie
z  art.   176  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych.  Sprawy  członkowsko-
mieszkaniowe   zostaw    unormowane   w   statucie    Spółdzielni.    Na    dzień
31   grudnia   2021   roku   Spółdzielnia   zrzeszała   2.094   członków   Lustracja
nie  wykazała  nieprawidłowości  w  prowadzeniu  dokumentacji  członkowskiej.
Nie     stwierdzono     równieź     nieprawidłowości     w     sposobie     ogłaszania



6

i    przeprowadzania    przetargów    na    zbycie    lokali,    do    których   wygasv
spółdzielcze prawa do lokali, jak również rozliczeń finansowych z tego tytułu
z osobami uprawnionymi.

W   okresie   objętym   lustracją   w   oparciu   o   postanowienia   statutu
Spółdzielnia   prowadziła   działalność   inwestycyjną   polegającą   na   budowie
domów  mieszkalnych  wielorodzinnych.  Zgodnie  z  wymogiem  ah.  91   §   11

ustawy     Prawo     spółdzielcze     Spółdzielnia     poddana     została     badaniu
lustracyjnemu  w  zakresie  działalności  inwestycyjnej.   Lustracja  działalności

inwestycyjnej   została   przeprowadzona   na   przełomie   2021    i   2022   roku,
a jej  przedmiotem  była  całość  działania  Spółdzielni  za  okres  od  1  stycznia
2020   roku  do  31   grudnia  2021   roku.   Na  podstawie  tych  badań,  w  liście

polustracyjnym  z  dnia  3  marca  2022  roku  Związek  ocenił,  Źe  działalność
inwestycyjna była prowadzona prawidłowo.

Selektywny przegląd  zasobów mieszkaniowych  pod względem oceny
stanu  estetyczno-technicznego  budynków  oraz  otaczającej je  infrastruktury
osiedlowej  wykazał,  że  są  one  utrzymane  w  czystości  i  w  ogólnie  dobrym
stanie  porządkowych  i  technicznym  (możliwym  do  sprawdzenia  w  trakcie
wizualnego przeglądu).

Spółdzielnia  posiada  unomowania  wewnętizne  określające  zasady
rozliczania  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  oraz  ustalania
opłat  za   użytkowanie   lokali.   W  Spółdzielni   podstawą   ustalenia  opłat  na

pokrycie  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  byv  roczne  plany
finansowo-gospodarcze   zatwierdzane   przez   Radę   Nadzorczą.   Ewidencja
księgowa   kosztów   i   przychodów   gospodarki   zasobami   mieszkaniowymi

prowadzona jest odrębnie dla każdej nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 4t pkt
1  ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych. We wszystkich  latach badanego
okresu wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi  (działalność w zakresie
eksploatacji i utrzymania nieruchomości) w skali całej Spółdzielni zamykav się
nadwyżką przychodów nad poniesionymi kosztami, wynoszącą:

-w2019roku-wkwocie    25.552,96zł,
-w2020roku-wkwocie     13.032,31 zł,
-   w 2021  roku  -w kwocie 532.130,24 zł.

Spółdzielnia    realizuje   wymogi    art.    6    ust.    1    ustawy    o    spółdzielniach
mieszkaniowych,   który  określa,   Że   różnica   między   kosztami   eksploatacji
i     utrzymania     danej     nieruchomości     zarządzanej     przez     Spółdzielnię
a    przychodami    z    opłat   zwiększa    odpowiednio    przychody    lub    koszty
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Spółdzielnia  uzyskiwała  także  dochody  z  działalności  gospodarczej.
Wynik finansowy netto z tej działalności ukształtował się następująco:

-w2019roku-wkwocie l0.411,78zł,
-w2020 roku-wkwocie   3.987,39zł,
-    w 2021  roku -w kwocie 20.605,69 zł.
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0  przeznaczeniu  uzyskanej nadwyżki w poszczególnych  latach  decydowało
Walne Zgromadzenie podejmując stosowne uchwav w tym zakresie.

Rozliczenia  z  użytkownikami  lokali  z tytułu  mediów dokonywane  byv
zgodnie zobowiązującymi w Spółdzielni unormowaniami.

W związku ze zmianami wysokości opłat stanowiących koszty zależne
i  niezależne  od  Spółdzielni,   użytkownicy  lokali  byli  powiadamiani  zgodnie

z   wymogami   określonymi   w   art.   4   ust.   7   i   74   ustawy   o   spółdzielniach

mieszkaniowych. Zgodnie   z ari.  4  ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych
stawka  opłat  za  użytkowanie  lokali  mieszkalnych  w  badanym  okresie  była
zróżnicowana   dla   członków   Spółdzielni   i   osób   nie   będących   członkami
Spółdzielni.

Nie  wystąpiv  nieprawidłowości  w  gospodarce  lokalami   użytkowymi
będącymi     przedmiotem  najmu.  W  treści     zawieranych  umów  w  sposób
należyty   zabezpieczono   ochronę   interesów   Spółdzielni.   Nie   stwierdzono
nieprawidłowości  także  w  zakresie  doboru  najemców,  jak  też  zapewnienia
ochrony interesów Spółdzielni w zawariych z nimi umowach.

Zadłużenia w opłatach za  uźywanie  lokali  mieszkalnych  w  roku  2019
wynosiv   345.946,69   zł   w   skali   roku,   a   w   2021    roku   322.185,66   zł,
a  zadłużenie to  dotyczyło  366  Iokali  mieszkalnych.   W odniesieniu  do  lokali
użytkowych zadłużenia w opłatach w roku 2019 stanowiv 2,99% ich rocznego
wymiaru,  w  2020  roku  ulegv  zwiększeniu  i  wynosiw  3,86°/o,   a  na  koniec
2021    roku   zmalav   do   3,10%.   We   wszystkich   latach   badanego   okresu
największy udział w ogólnej kwocie zadłużeń od lokali mieszkalnych stanowiv
zaległości   długoterminowe   (powyżej  6   miesięcy),   a   od   lokali   użytkowych
zaległości  krótkoterminowe  (1-miesięczne).  Lustracja  nie  wnosi  zastrzeżeń
w   zakresie   podejmowanych.  przez   Spółdzielnię   działań   windykacyjnych
w zakresie zadłużeń w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
Spółdzielnia   informowała   uźytkowników   lokali   mieszkalnych   o   możliwości

i warunkach uzyskania dodatków mieszkaniowych.
Dostawy     usług     komunalnych     oraz     innych     usług     związanych

z   eksploatacją   zasobów   Spółdzielni   odbywaw   się   na   podstawie   umów
zawartych z usługodawcami.

Zgodnie z wymogiem ari. 64 ustawy Prawo budowlane dla wszystkich
budynków    założone    zostav    książki    obiektu    budowlanego.     Lustracja
stwierdziła,  że  są  one  prowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Brak    również    zastrzeżeń    do    prowadzenia    przez    Spółdzielnię    spraw
związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości. We wszystkich latach
badanego  okresu  Spółdzielnia   przeprowadziła  okresowe  przeglądy  stanu
technicznego zasobów oraz kontrolne stanu technicznej sprawności instalacji
i elementów budynków wymagane art. 62 Prawa budowlanego.

Spółdzielnia    posiada    wymagane    regulaminy    określające    zasady
tworzenia  i  gospodarowania  funduszem  remontowym  oraz  zasady  wyboru
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wykonawców dla realizacji zamówień.  Bilanse potrzeb remontowych ustalane
byv   na   podstawie   przeprowadzonych   przeglądów   stanu   technicznego
budynków i ich instalacji z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych i przyjętych

przez Walne Zgromadzenie.
Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zgodnie z art. 6 ust.  3 ustawy

o    spółdzielniach    mieszkaniowych.     Ewidencja    funduszu    remontowego

prowadzona    była    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami    dla    każdej
nieruchomości.   W  latach  2019-2021   nakłady  Spółdzielni  na  zaspokojenie

potrzeb   technicznych    nieruchomości   wyniosw   łącznie   4.479.314,28   zł.
Nakłady   zostav   sfinansowane   środkami    skumulowanymi    na   funduszu
remontowym,  którego  stan  na  31  grudnia  2021  roku wynosił 873.746,02  zł.
W      ramach      działań.    energooszczędnych      i      termomodernizacyjnych
w  okresie  badanym  wydatkowano  z funduszu  remontowego  ogółem  kwotę
547.823,94 zł.

Roboty     związane     z     potrzebami     technicznymi     nieruchomości
Spółdzielnia  realizowała   systemem zleconym.    Na  roboty remontowe  ujęte
w   rocznych   planach   remontów  zawierane   byv   umowy  z  wykonawcami
wybieranymi     zgodnie  z  zasadami  regulaminu   uchwalonego  przez  Radę
Nadzorczą.  W  umowach  tych  w  sposób  naleź}m/  zabezpieczono  ochronę
interesów  Spółdzielni.  Lustracja  nie  wykazała  nieprawidłowości  w  zakresie
realizacji   postanowień   umownych,   udokumentowaniu   i   rozliczeniu   robót,

jak  również  sprawowaniu  przez  Spółdzielnię  nadzoru  nad  wykonywanymi
robotami. Dla prawidłowej realizacji zadań z zakresu technicznego utrzymania
zasobów mieszkaniowych oraz ich eksploatacji Spółdzielnia zatrudnia własną

grupę   konserwatorów,    których    przekrój   zawodowy   umożliwia    sprawne
i efektywne usuwanie awarii oraz wykonywanje drobnych remontów i bieżącej
konserwacji urządzeń i instalacji.

Ewidencja    księgowa    Spółdzielni    prowadzona    była    na    bieźąco,
w   oparciu   o   zatwierdzone   przez   Zarząd   podstawowe   zasady   polityki
rachunkowości  zawierające  Zakładowy  Plan  Kont  dostosowany  do  ustawy
o     rachunkowości.     Spółdzielnia    dokonywała     inwentaryzacji    składników
majątkowych,       spełniając       wymogi       określone       przepisami       ustawy
o rachunkowości.

Spółdzielnia  posiadała  zadłużenia  z tytułu  kredytów objętych  ustawą
z  dnia  30   Iistopada   1995  roku  o  pomocy  Państwa  w  spłacie  niektórych

kredytów  mieszkaniowych.  Według  stanu  na  dzień  31   grudnia  2021   roku

12  Iokali mieszkalnych  obciążonych  było spłatą kredytu  i odsetek.  Coroczne

kontrole przeprowadzone przez PKO BP wykazaw, że obsługa spłaty zadłużeń

przez  Spółdzielnię  była  prawidłowa.  Ponadto  Spółdzielnia  posiada  równieź
kredyt zaciągnięty na budowę mieszkań w Banku Gospodarstwa  Krajowego
-na koniec 2021  roku 7 lokali mieszkalnych obciążonych było spłatą kredytu.
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Zgodnie   z   ari.   64   ustawy   o   rachunkowości,   Spółdzielnia   nie   była
zobowiązana do poddania badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego
rewidenta.   Sprawozdania  finansowe   są   kompletne,   sporządzone   zostav
z zachowaniem ustawowego terminu. W oparciu o postanowienia statutu Rada
Nadzorcza   po   uprzednim   zbadaniu   przez   Komisję   Rewizyjną,   przyjęła
sprawozdania  finansowe  Spółdzielni  za  badane  lata   i   rekomendowała  je
do   zatwierdzenia   przez   Walne   Zgromadzenie.   Sprawozdania   finansowe
za    lata    objęte    lustracją    były    corocznie    zatwierdzane    przez    Walne
Zgromadzenie i terminowo złożone w instytucjach do tego uprawnionych.

Spółdzielnia     posiadała     wolne     środki     finansowe     zdeponowane
na   rachunku   lokat   bankowych,   od   których   uzyskała   z   tytułu   odsetek
dodatkowe     przychody,      które     zasiliv     jej     gospodarkę.      Spółdzielnia
nie  angażowała  środków  finansowych  w  zakup  akcji  i  udziałów  w  innych

podmiotach gospodarczych.
Sytuacja  finansowa  Spółdzielni  w  badanym  okresie  kształtowała  się

korzystnie,  co pozwalało na bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze

publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług.

Na tle  ustaleń zawariych  w protokole  lustracji  oraz oceny  niniejszego

listu      polustracyjnego     należy     stwierdzić,     że     działalność     Spółdzielni

Mieszkaniowej    Lokatorsko   -   Własnościowej   w   Szamotułach   w   latach

2019-2021   prowadzona  była  prawidłowo  i  Związek  nie  fomułuje  Żadnych
wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu
Zgromadzeniu.

Przedstawiając       powyższe       Związek       Rewizyjny       Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie  przypomina o dyspozycjach wymienionych
w art.  93  § 4  Prawa  Spółdzielczego   tj.  obowiązku  przedstawienia  wyników
lustracji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu

BH/34/2023


