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L.dz..

Zgodnie z umową z dnla 25 marca 2019 roku zawańą pomiędzy Związkiem
Rewizyjnym Społdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Społdzielnią
Mieszkaniową ,,lnwestor" w Lubinie, w dniach od 06 do 23 maja
2019 roku, została przeprowadzona przez Związek lustracja problemowa
w zakresie działalności inwestycyjnej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2018 roku.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
- pot.rzelry rnię_szkanlowe a program i,.ułesĘ.lc}łny,

sprawy terenowo - prawne,

- poprawność przygotowania inwestycji,
tryb wyboru wykonawców inwestycji, treść zawańych umow oraz ich
realizaĄa,

- nadzor inwestorski,
system finansowan ia inwestycji,
rozliczanie kosztów inwestycji i ustalanie wańości początkowej lokali.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych Spółdzielni
w rozumieniu ań. 64 Ustawy o rachunkowości, jak równiez weryfikacji rozliczeń
kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktow na podstawie
przedłożonych lustratorowi dokumentów oraz wyjaśn ień złożony ch członkow
Zarządu oraz podległych mu pracowników Społdzielni.

W szczeg ol ności ustalen iom lustracj i słuzyły :

- statut i inne unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym,
uchwaĘ i decyzje organów samorządowych,
dokumentacja dotycząca prowadzonej przez Społdzielnię działalności
inwestycyjnej,
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dokumentacja i ewidencja fi nansowo-księgowa,

Ustalenia lustracji zostały zawańe w protokole. lustracji, który łącznie
z niniejszym listem polustracyjnym stanowi integralną całość. Protokół lustracji
został podpisany pżezZarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń.

Spółdzielniapzestrzega obowiązku określonego w ań. ań. 91 §11 Prawa
spółdzielczego albowiem poprzednia lustracja działalności inwestycyjnej
została przeprowadzona w dniach od 06 września do 10 października2018 roku
(z przerwami) i obejmowała działalność inwestycyjną za 2017 rok. W liście
polustracyjnym z dnia 14.11,2018 roku Związek dokonał oceny działalności
inwestycyjnej, w której nie sformułował zadnych wniosków polustracyjnych.

W okresie objętym lustracją działalnośó inwestycyjną Spółdzielni
reg u lowały wewnętrzne reg u lam i ny zatwie rdzane uchwałam i Rady Nadzorczej
oraz Statut spełniający vvymogi Prawa spółdzielczego i Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Wszystkie dokumenty są kompletne, poprawnie
merytorycznie.

Prowadzenie działalności inwestycyjnej jest głównym zadaniem
Spółdzielni i stanowi jej podstawowe źródło przychodów. Organizację
i prowadzenie inwestycji Spółdzielnia prowadzi we własnym zakresie.
Realizację robót inwestycyjnych Spółdzielnia wykonuje siłami własnymi,
z wyłączen iem niektórych etapów m. i n. projektowa n ie, roboty b ranżowe.
Spółdzielnia realizuje program inwestycyjny na:
- nabytych i posiadanych gruntach pod juz prowadzone iprzyszłe budownictwo;
- na podstawie planów rzeczowo-finansowych dla puysĄch inwestycji.

W 2018 roku Spółdzielnia zasiedliła budynekpzy ulicy Piłsudskiego 68C
(B-1), którego budowa zakończyła się w 2017 roku. Budynek uzyskał
pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy lnspektorat Nadzoru
Budowlanego z dnia 09.01 .2017 roku.

W dniu 09.01 ,2018 roku Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowalnego
wydał decyzję 7353-431-2117 o pozwoleniu na użytkowanie budynku
mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 68D i 68E w Lubinie (wg. projektu
budynek B2), Pozwolenie zostało wydane przed zakończeniem niektorych
robót m,in. przed wykonaniem robót posadzkarskich, malarskich, montażem
wewnętrznejstolarki drzwiowej, ułoźeniem płyt balkonowych itarasowych oraz
zamontowaniem armatury sanitarnej.

W dniu 19,10,2018 roku Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowalnego
wydał decyzję 7353-336-2118 o pozwoleniu na użytkowanie budynku
mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 68F w Lubinie (wg. projektu budynek B3).
Pozwolenie zostało wydane przed zakonczeniem niektórych robót m.in. przed
wykonaniem robót posadzkarskich, malarskich, montażem wewnętrznejstolarki



drzwiowej, ułożeniem płyt balkonowych i tarasowych oraz zamontowaniem
armatury sanitarnej.

W związku z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie w 2018 roku
Spółdzielnia zakończyła zadanie inwestycyjne polegające na budowie
budynków mieszkalnych pzy ulicy Piłsudskiego 68C, 68D, 68E i 68F (wg.

projektu - 81, 82, B3).

W dniu 20.02,2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 412019
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego
budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego. Uchwała została
podjęta na wniosekZarządu, który w dniu 11.02.2019 roku uchwałą nr 1Ą12019
przyjął rozl iczen ie zakończonego zad an ia.

Spółdzielnia budowę budynków przy ulicy Piłsudskiego 68C-F częściowo
sfinansowała z zaciągniętego kredytu w Banku.Spółdzielczym we Wschowie,
który został w całości spłacony w listopadzie 2018 roku.

Umowy z członkami o budowę lokali w szczegółowy sposób określały
warunki płatności, zakres rzeczowy z uwzględnieniem wykończenia lokali we
własnym zakresie,

W 2018 roku Spółdzielnia kontynuowała budowę stanów ,,0" domów
jednorodzinnych w ilości dwóch sztuk, które zostaĘ również przekazane do
uzytkowania.

W 2018 roku Spółdzielnia kontynuowała budowę:
budynku mieszkalnego numer 4 pzy ulicy Piłsudskiego 66 A i B - wykonano
stan surowy zamknięty z instalacją elektryczną i sanitarną, a na dzień
31.12.2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.665.419,00 zł,

Budynku mieszkalnego przy ulicy Brzeska 14 - wykonano sieci wodno-
kanalizacyjne na kwotę 300,482,00 zł oraz wykonano dokumentację,
przygotowania planu budowy ponosząc nakłady w wysokości 130.099,00 zł.

W przygotowaniu Spółdzielnia posiadała budowę budynków ,,Osiedle {y Zacisze" - na dzień 31.12.2018 roku przygotowani inwestycje, dokonano opłat '

sądowych, przygotowano plan budowy, a poniesione nakłady wyniosły
2.946.608,00 zł,

W trakcie procesów inwestycyjnych wykonawcy robót wyłaniani byli w
trybie zgod nym z wewnętrznym i u reg u lowan iam i obowiązującym i w Spółdzieln i.

Zawarte umowy w pełni zabezpieozały interes Spółdzielni. W trakcie procesów
przygotowania i realizaĄi inwestycji oraz w sposobie nadzoru inwestorskiego
nie wystąpiły niewłaściwości. Nadzór inwestorski sprawowały osoby
posiadające stosowne uprawnienia budowlane.



Dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca realizowanych inwestycji
jest kompletna, a wszystkie faktury zostały szczegółowo opisane izatwierdzone
przez uprawnione do tego osoby.

Dokumentacja aniązana z odbiorem budynków była kompIetna,
a protokoły odbioru wykazują, ze budynki nie posiadają wad ani odstępstw od
obowiązujących norm oraz przepisów.

Na podstawie ustaleń zawańych w protokole lustracji oraz oceny
niniejszego listu polustracyjnego stwierdzió należy, że w badanym okresie
działalność inwestycyjna Spółdzlelni prowadzona była prawidłowo iZwiązek nie
formułuje zadnych wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą
najblizszemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Przedstawiając powyższe, Związek informuje, iż zgodnie z art, 93 § 4
Prawa spółdzielczego, list polustracyjny powinien zostać przedstawiony przez
Radę Nadzorczą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
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