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BiURO KONTROLI

81«382 Gdynia

PBK.17H.6.1.2016

PROTOKOL NR 10/2016

kontroli planowej przeprowadzonej w:
Adrainistracji Budynkow Komunalnych Nr 3, ul. Abrahama 55,
81-366 Gdynia przez:

Iwone Torkowsk^ - Kierownika Biura Kontroli,
Julie. Trzebiatowska. - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 10/2016 Prezydenta Miasta Gdyni
z31 raaja2016r. (nrrej. SOO.077.47.2016).

Kontrola planowa dotyczyla:
1. Gospodamosci i rzetelnosci wykonywania zadan zwiazanych z zarzadzaniem

wspolnotami mieszkaniowymi.
2. Prawidlowosci windykacji naleznosci czynszowych i naleznosci z tytulu

opiat eksploatacyjnych.
-2015 rok.

Kontrole prowadzono w okresie od 31 maja do 17 czerwca 2016 roku.

W kontrolowanym okresie Kierownikiem Administracji Budynkow
Komunalnych Nr 3, zwanej dalej ABK, byla Pani Ewa Trzebiatowska-Citko.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielali:
1. Pani Ewa Trzebiatowska-Citko - Kierownik Administracji Budynkow

Komunalnych Nr 3;
2. Pani Halina Mikluszka - Giowna Ksiegowa;
3. - Sam. Referent ds. windykacji;
4. - Specjalista ds. windykacji;
5. - St. Specjalista ds. windykacji i kontroli

wewnetrznej.

W oparciu o udost?pnion<| dokumentacje. ustalono, co nast^puje:
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I. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pozn. zm.);

2. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekstjednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z pozn. zm.);

3. Uchwala Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r.
w sprawie przyjecia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodz^cych
w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriow
wynajmowania lokali, ktorych najem jest zwiazany ze stosunkiem pracy"
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 1, poz. 7 z pozn. zm.);

4. Uchwala Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z 25 czerwca 2014 r.
w sprawie okreslenia szczegolowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w splacie naleznosci pieni^znych maj^cych charakter cywilnoprawny
przypadaj^cych Gminie Miasta Gdyni, jak rowniez jednostkom podleglym,
warunkow dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w ktorych
ulga stanowi pomoc publiczn^ orazwskazania organu i osob uprawnionych
do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 2562);

5. Uchwala Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z 28 pazdziernika 2015 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz^cych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni;

6. Zarz^dzenie z dnia 01.10.2014 r. Nr 2/2014 Kierownika Administracji
Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni w sprawie odstajrienia
od dochodzenia roszczen nieprzedawnionych w postepowaniu saxlowym.

II. ZALEGLOSCI CZYNSZOWE W GMINNYCH LOKALACH

MIESZKALNYCH

ABK obsluguje gminne lokale mieszkalne komunalne i socjalne.
Wiekszosc stanowi^ lokale komunalne. Struktura najemcow (w tej grupie ujeto
rowniez uzytkownikow lokali) na koniec 2014 roku oraz na koniec 2015 roku
ksztartowala si? nast^puj^co:
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Struktura najemcow- stan na 31.12.2014 r.
7,53%

92,47%

(zal. nr 2)

• lokale

komunalne:
2.261

najemcow
• lokale socjalne:

184 najemc6w

Stan zaleglosci czynszowych (obejmujaxych czynsz ioplaty niezalezne)
wgmmnych lokalach mieszkalnych wzasobach ABK oraz liczbe. najemcow
zzadluzeniem na koniec 2014 roku ina koniec 2015 roku przedstawia ponizsza
tarjela!

Zaleglosc glowna, w tym:
- najemcy lokalikomunalnych
- najemcy lokalisocjalnych

najemcy bez lokali
(byli najemcy lokali
komunalnych lub socjalnych)
Qdsetki, w tym:

najemcy lokalikomunalnych
- najemcy lokalisocjalnych
- najemcy bez lokali

Liczba najemcow z zadluzeniem,
w tym:

•najemcy lokalikomunalnych
najemcy lokalisocjalnych

- najemcy bez lokali

Stan na 31.12.2014 r.

14.966.969,07 zl
9.9J5.762,07' zl
1.816.343,14 zl

3.234.863,86 zl
8.925.488,14 zl
5.419.150,31 zl

793.895,21 zl
2.712.442,62 zl

1.267

967

124

176

Stan na 31.12.2015 r.
15.999.522,71 zl
10.145.857,36 zl

1.933.732,37 zt

3.919.932,98 zl
9.716.338,92 zl
5.545.907,77 zl

845.982,40 zl
3.324.448,75 zl

1.228

900

128

200
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Problem zadluzenia na koniec 2014 i2015 roku dotyczyl wwiekszej
mierze lokali socjalnych, oczym swiadczy zarowno udziat najemcow
zzadluzeniem wogolnej liczbie najemcow wdanej grupie lokali jak i srednia
kwota zadluzenia (bez odsetek) przypadajaca na dhiznika.

Sytuacje, przedstawiaja^ponizsze wykresy:

57%

33%

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
komunalnych - stan na 31.12.2014 r.

43%

Dz zadluzeniem:
967 najemcow

• bez zadtuzenia:
1.294 najemc6w

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
socjalnych - stan na 31.12.2014 r.

67%

Dz zadluzeniem:

124 najemcbw

• bez zadtuzenia:

60 najemc6w

Srednia kwota zadtuzenia (bez odsetek)
-stan na 31.12.2014 r.

14 647,93 zt

ISOOO.OOzt, 10 254,15 zt

10 000,00 zt

^04,15 Zt

W ••; M W=7-
5 000,00 zt

0,00zt^
lokale lokale socjalne

komunalne

• lokale

komunalne
• lokale socjalne
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Na koniec 2015 roku sytuacja przedstawiala si? nast^pujaco:

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
komunalnych -stan na 31.12.2015 r.

41%

59%

• z zadtuzeniem:

900 najemcow

• bez zadtuzenia:

1.292 najemcow

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
socjalnych -stan na 31.12.2015 r,

34%

66%

• z zadtuzeniem

128 najemcow

l bez zadtuzenia:

66 najemcow

Srednia kwota zadtuzenia (bez odsetek)
-stan na 31.12.2015 r.

20 000,00*„ 273i17 J5 107'28*
15 000,00 zt

10 000,00 zt
5 000,00 zt-

0,00 zt OX
lokale lokale

komunalne socjalne

D lokale komunalne

lokale socjalne

(zal. nr 2)
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W 2015 roku nastapil wzrost ogolnej kwoty zadluzenia (bez odsetek)
w gminnych lokalach mieszkalnych w zasobach ABK o 1.032.553,64 zt.
Zwiekszyla si? rowniez srednia kwota zadluzenia (bez odsetek) przypadajaca
na jednego zadluzonego najemc? (z 11.812,92 zl do 13.028,93 zl).
Zmniejszyla si? natomiast liczba dluznikow o 39 najemcow. Moze to swiadczyc
o splacie zaleglosci przez niektorych najemcow przy jednoczesnym pogl?bieniu
zadluzenia innych.

Nalezy zwrocic uwag? na duzy udzial zaleglosci powyzej 3 miesi?ey
w ogolnej kwocie zadluzenia. W przedlozonej informacji dotyczacej zaleglosci
za lokale mieszkalne na 31.12.2015 r., dane dotyczace zaleglosci powyzej
3 miesi?cy wykazano dla najemcow lokali mieszkalnych z tytulem prawnym
do lokalu oraz uzytkownikow lokali.
W 2015 roku kwota zaleglosci powyzej 3 miesiecy spadla o 49.783,77 zt
do 11.424.757,30 zl. Spadl r6wniez udzial zaleglosci powyzej 3 miesiecy
w ogolnej kwocie zadluzenia w tej grupie do 94,6%, wciaz jednak pozostaje on
na bardzo wysokim poziomie.
Towarzyszyl temu wzrost zadluzenia w grupie byrych najemcow lokali
komunalnych lub socjalnych i wzrost liczby dluznikow w tej grupie, co moze
swiadczyc o przejsciu cz?sci zadluzenia z jednej kategorii do drugiej.
Kwota zadluzenia w tej grupie wzrosla w 2015 roku z 3.234.864,86 zl
do 3.919.932,98 zl, natomiast liczba dluznikow zwiekszyla si? ze 176 do 200.

Na prosb? kontrolujacych sporzadzono listy dluznikow, ktorych
zadtuzenie wraz z odsetkami przekroczylo 50.000 zl. Listy sporzadzono
na dzien 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. (zal. nr 3, 4).
Na koniec 2014 roku dluznikow, ktorych zadtuzenie przekroczylo 50.000 zl
bylo 147, zadtuzonych na laczna^ kwot? 15.074.615,04 zl (naleznosc glowna:
8.814.547,77 zl, odsetki: 6.260.067,27 zl). Na koniec 2015 roku takich
dluznikow bylo 167, a laczna kwota ich zadluzenia wyniosta 17.214.020,95 zl
(naleznosc glowna: 10.047.683,61 zl, odsetki: 7.166.337,34 zl). Liczba
dluznikow zadtuzonych powyzej 50.000 zt w porownaniu z 2014 r. wzrosla
o 20, a stan zadluzenia w tej grupie o 2.139.405,91 zl (naleznosc glowna
o 1.233.135,84 zl, odsetki o 906.270,07 zl).
Na koniec 2014 roku najbardziej zadluzony lokator (pod wzgl?dem kwoty
naleznosci glownej) posiadal zadtuzenie w wysokosci 277.456,52 zl (naleznosc
glowna: 180.294,51 zl, odsetki: 97.162,01 zl). Na koniec 2015 roku najbardziej
zadluzony lokator (ta sama osoba, co w 2014 r.) posiadal zadtuzenie
w wysokosci 298.856,66 zt (naleznosc glowna: 186.306,47 zl, odsetki:
112.550,19 zl).

Bior^c pod uwag$ wyniki kontroli przeprowadzonych w latach
ubiegrych nalezy stwierdzic, ze poglebiajq si$ niekorzystne tendencje
(wzrost ogolnej kwoty zadluzenia, sredniej kwoty zadluzenia oraz liczby
osob z wysokim zadluzeniem) dotyczqce stanu zadluzenia w gminnych
lokalach mieszkalnych, obslugiwanych przez ABK.
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III. STOSOWANA PROCEDURA WINDYKACYJNA
I ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI

WABK w 2015 roku obowiazywala procedura windykacyjna
wprowadzona Zarzadzeniem Kierownika ABK z 08.02.2012 r. Zgodnie
z ww. procedure w ABK stosowane s^ nast?puj^ce dzialania:
1. Wkazdym kwartale do lokatorow z zadluzeniem powyzej 10 zlwysylane
s§ upomnienia o zaplat?.
2. Do lokatorow z zadluzeniem przekraczaj^cym trzymiesi?czny wymiar optat
wysylane s^ wezwania do zaplaty.
3. Na kolejnym etapie stosowane sq nast?puJ4ce dzialania windykacyjne:
prowadzenie rozmow z dluznikami, wysylanie kolejnych wezwah i pism
ponaglaj^cych, negocjacje dotyczace splaty zaleglosci, ewentualne rozkladanie
naraty lub przyjmowanie zobowiazah do splaty dlugu wraz z odsetkami
w wyznaczonym terminie.
4. Wprzypadku, gdy dany dluznik dtugotrwale nie wywi^zuje si?
ze zobowiazan i ABK nie widzi zadnych starah prowadz^cych do splaty dlugu,
sprawa zostaje skierowana do Wydzialu Spraw Spolecznych UMG z wnioskiem
orozwazenie zasadnosci rozwiazania umowy najmu lub wprzypadku jej braku
z wnioskiem o eksmisj?.
5. Na etapie sprawy rozpatrywanej przez UMG ABK ogranicza si?
do wysytania upomnien i prowadzenia negocjacji z dluznikiem oraz pilnowania
terminow do splaty dlugu narzuconych dtuznikowi przez UMG.
6. Wprzypadku, gdy napowyzszym etapie nie ma oczekiwanych rezultatow,
Wydzial Spraw Spolecznych UMG kieruje do ABK pismo z prosba^
o rozwiazanie umowy najmu lub o przeslanie akt celem oddania sprawy do sadu
o eksmisj? z lokalu.
7. Po rozwiazaniu umowy najmu, jezeli dluznik nadal nie splaca dlugu, akta
przekazywane sa_ do Wydzialu Spraw Spolecznych UMG i sprawa kierowana
jest do sadu.
8. Po otrzymaniu wiadomosci z Wydzialu Spraw Spolecznych UMG
o zas^dzonym wyroku eksmisyjnym i zwrocie akt, sprawa czeka w wyznaczonej
kolejnosci na oddanie do s^du z pozwem o zaplat?.
9. Po uzyskaniu s^dowego nakazu zaplaty z klauzula_ wykonalnosci sprawa
kierowana jest do komornika z wnioskiem o wszcz?cie egzekucji.
lO.Komornik zajmuje wynagrodzenie dluznika lub, jezeli diuznicy nie maj^
zadnych dochodow, umarza post?powanie ze wzgl?du na bezskutecznosc
egzekucji.

Dodatkowo nakazdym etapie post?powania prowadzone s^ negocjacje
z dluznikami, ktore w wielu przypadkach prowadz^ do splaty zadluzenia.

^ Giydb[
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Upomnienia o zaptat? drukowane s^ co najmniej raz na kwartal
i dostarczane do indywidualnych euroskrzynek dluznikow za posrednictwem
pracownikow ABK, jak rowniez dozorcow obsluguj^cych dane budynki.
Wezwania do zaplaty sukcesywnie dor?czane sa_ dluznikom za posrednictwem
pracownikow ABK oraz wysylane listami zwyklymi.
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysylane s^ wezwania do zaplaty
w przypadku otrzymania przez ABK decyzji z UMG o wypowiedzeniu umowy
najmu (przed wypowiedzeniem umowy) oraz wezwania poprzedzaj^ce pozwy
o zaplat?.

Oprocz ww. procedury w 2015 roku obowi^zywalo Zarzadzenie z dnia
01.10.2014 r. Nr 2/2014 Kierownika Administracji Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni w sprawie odstapienia od dochodzenia roszczen
nieprzedawnionych w post?powaniu saxlowym.
W ww. Zarzadzeniu ustalono, ze w przypadku zawarcia z najemcami
lub uzytkownikami lokalu bez tytulu prawnego ugody w sprawie splaty
zadluzenia w miesi?cznych ratach, nalezy na biez^co monitorowac uiszczane
wplaty. Jezeli dluznik nie wywiazuje si? ze zobowiazah, nalezy bezzwlocznie
wszczynac czynnosci windykacyjne. W przypadku ich bezskutecznosci nalezy
wystapic z roszczeniem na drog? post?powania s^dowego (zgodnie z procedure
windykacyjn^ okreslonq w Zarzadzeniu Kierownika ABK z 8.02.2012 r.).
W Zarzadzeniu Nr 2/2014 r. nalozono obowiazek przestrzegania terminow
przedawnienia dla roszczen wymagalnych, a takze dla roszczen obj?tych
ugodami. Zgodnie z art. 123 § 1 ust. 2 k.c. w zwiazku z art. 118 k.c. termin
przedawnienia dla roszczen o swiadczenia okresowe wynosi 3 lata (oznacza to,
ze od daty wymagalnosci roszczenia - pierwsze zadtuzenie - lub od daty
zawarcia ugody tj. przerwania biegu przedawnienia nie moze uplyn^c okres
3 lat).
Natomiastw przypadku roszczen nieprzedawnionych, ktorych sci^galnosc jest
mato prawdopodobnanalezy rozwazyc, czy zachodz^ przestanki do odstapienia
od ich dochodzenia na drodze s^dowej.
Do przeslanek tych nalezy przyktadowo nast?puj^ce okolicznosci:

• poprzednia egzekucja prowadzona przez komornika s^dowego
z wynagrodzenia, ruchomosci, wierzytelnosci, rachunkow bankowych
lub swiadczen emerytalno-rentowych okazata si? bezskuteczna. Dluznicy
nie figuruj^ jako osoby obj?te ubezpieczeniem spolecznym i zdrowotnym,

• dluznicy s^ dotkni?ci choroba^ alkoholow^, nie osiqgaja^ zadnych
dochodow,

• stan zdrowia dluznikow uniemozliwia podj?cie pracy zarobkowej,
• post?powania sadowe dotyczace okresu bezumownego, w ktorym wpis

stosunkowy (oplata s^dowa) wynosi 5% wartosci przedmiotu sporu.

r



W przypadku stwierdzenia, ze zachodz^ powyzsze okolicznosci
udokumentowane w post?powaniu egzekucyjnym lub w drodze wywiadow
przeprowadzonych w toku czynnosci windykacyjnych, Kierownik ABK moze
podj^c decyzj? o odstapieniu dochodzenia roszczenia na drodze s^dowej.

Windykacji w ABK zajmuje si? 5 osob, w tym Radca Prawny:
• jedna osobazajmuje si? sprawami windykacji naleznosci najemcow
i uzytkownikow lokali mieszkalnych i uzytkowych, a takze kierowaniem spraw
do Wydzialu Spraw Spolecznych UMG w przypadkach niewywiazywania si?
przez ww. ze zobowiazah i rozwiqzywaniem umow najmu. Dodatkowo zajmuje
si? sprawozdawczosci^ w zakresie udzielanych ulg w splacie naleznosci.
• jedna osoba kieruje do s^du pozwy o zaplat?;
• jedna osoba kieruje do sa/du pozwy o zaplat?, a takze wyst?puje o nadanie
klauzuli wykonalnosci. Dodatkowo kieruje sprawy do egzekucji komorniczej,
prowadzi korespondencj? z komornikami w sprawie dluznikow, analizuje
i kontroluje dzialania komornikow.
• ww. osoby ponadto prowadzq negocjacje dotyczace splaty zaleglosci,
zajmuje si? rozkladaniem na raty i przyjmuj^ zobowiazania do splaty dlugu,
a takze kontroluje przestrzeganie przez dluznikow terminow splaty;
• jedna osobazajmuje si? przygotowywaniem upomnieh o zaplat?. Dodatkowo
zajmuje si? sprawozdawczosci^ dot. prowadzonych dzialan windykacyjnych.
• Radca Prawny nadzoruje prac? ww. pracownikow w zakresie spraw
s^dowych i egzekucyjnych oraz prowadzi sprawy s^dowe.

IV. DZIALANIA WINDYKACYJNE W 2015 ROKU

Kontroluj^ce ustalily, ze w toku dzialan windykacyjnych prowadzonych
w 2015 roku zwindykowano w calosci zaleglosci z tytulu optat za lokale
mieszkalne w lacznej kwocie 120.219,46 zl (w tym naleznosc glowna:
94.955,18 zl, odsetki: 25.264,28 zl).

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zwindykowano cz?sciowo
zaleglosci z tytulu optat za lokale mieszkalne w lacznej kwocie 317.988,37 zl
(w tym naleznosc glowna 309.087,81 zl, odsetki: 8.900,56 zl).

Ponadto w 2015 roku umorzono zaleglosci z tytulu optat za lokale
mieszkalne na laxzna^ kwot? 249.516,09 zl (w tym naleznosc glowna:
142.186,98 zl, odsetki: 107.329,11 zl).
(zal. nr 7)

Kontroluj^ce dokonaly kontroli 40 teczek najemcow gminnych lokali
mieszkalnych (byly to teczki najemcow kontrolowane w latach ubieglych).
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I (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegtosc: 11.559,02 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 1.657,16 zl
Wptatyw2015r.: 1.822,61 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 11.393,57 zl
Odsetki: 9,697,34 zl
(zal. nr 8)

Zadtuzenie z lat ubieglych. Lokal uzytkowany bez tytulu prawnego
od

Wyrok Sqdu Rejonowego wGdyni z 10.02.2009 r. (sygn. akt I C 1291/08)
nakazujacy eksmisj?.
W2011 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 10.208,44 zl zaleglosci
wraz z odsetkami (do 28.02.2011 r.) za okres umowny od 01.07.2000 r.
do 30.03.2002 r. oraz od 19.08.2004 r. do 18.08.2006r. oraz kwoty 9.204,57 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 28.02.2011 r.) za okres bezumowny
od 19.04.2004 r. do 18.08.2004 r. oraz od 19.08.2006 r. do 28.02.2011 r.
W 2011 roku wszcz?to egzekucj? komornicza_.
W2015 roku wplaty powyzej biez^cych obciazch (wplaty komomicze).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 20.398,04 zl
(naleznosc glowna: 11.508,23 zl, odsetki: 8.889,81 zl);
- wezwanie przedsadowe z 25.03.2015 r. ozaplat? naleznosci za okres
01.03.2011 -28.02.2015 na kwot? 9.097,81 zl (naleznosc glowna: 7.258,56 zl,
odsetki: 1.839,25 zl);
-wmaju 2015 roku skierowano do Sadu Rejonowego wGdyni pozew ozaplat?
9.097,81 zl za okres od 01.03.2011 r. do 28.02.2015 r.;
- 27 maja 2015 r. S^d Rejonowy w Gdyni wydal nakaz zaplaty na kwot?
9.097,81 zl wraz z naleznymi odsetkami (sygn. akt. I Nc 598/15);
- 15.09.2015 r. wniosek o wszcz?cie egzekucji skierowany do komornika
przy S§dzie Rejonowym w Gdyni;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. nakwot? 20.847,74 zt
(naleznosc glowna: 11.500,74 zt, odsetki: 9.347,00 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 21.031,18 zl
(naleznosc glowna: 11.409,18 zl, odsetki: 9.622,04 zt).

Bez uwag.

uckJIa.
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Bilans otwarcia w 2015 r. - nadplata: 910,81 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 7.076,14 zl
Wplaty w 2015 r.: 7.660,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Nadplata na koniec 2015 r.: 1.494,67 zl
Odsetki: 0,00 zl
(zal. nr 9)

Zadtuzenie powstalo w 2013 roku. W 2013 roku brak wplat w okresie
odstycznia do czerwca oraz w listopadzie i grudniu. W sierpniu 2014 roku
nastapila splata zadtuzenia.
W lutym 2015 roku ponownie powstalo zadluzenie (w kwocie
nieprzekraczajqcej miesi?cznego wymiaru czynszu), ktore zostalo splacone
w kwietniu 2015 roku. Od kwietnia 2015 roku na koncie lokalu widnieje
nadplata.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 621,69 zt
(naleznosc glowna: 621,69 zt).

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 10.785,45 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.761,82 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 13.547,27 zl
Odsetki: 4.117,59 zl
(zal. nr 10)

Zadluzenie od 2008 r.

Na posiedzeniu Koiegium w dniu 25.02.2014 r. i 25.03.2014 r. Prezydent Miasta
Gdyni zapoznal si? z sytuacj% materialna, i zadtuzeniem
czynszowym. Prezydent nie wdrozyl procedury rozwiazania umowy najmu,
a vv konsekwencji skierowania sprawy na drog? sadowa o eksmisj?
lecz postanowit pozostawic rodzin? w zajmowanym lokalu.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 14.613,07 zl
(naleznosc gtowna: 11.367,05 zl, odsetki: 3.246,02 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 15.490,85 zl
(naleznosc glowna: 12.012,61 zl, odsetki: 3.478,24 zl);
- notatkasluzbowa z 10.07.2015 r. - w zwiqzku z decyzja Prezydenta
z 25.02.2014 r. nie wdrozono procedury wypowiedzenia umowy najmu,
pozostawiono rodzin? w dotychczas zajmowanym lokalu ze wzgl?du
na sytuacj? bytowa (pismo MS.7146.22.2013 z 01.04.2014), ABK
nie skierowalo pozwu o zaplat? przeciwko najemczyni.
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 16.202,45 zl
(naleznosc glowna: 12.479,44 zt, odsetki: 3.723.01 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. nakwot? 17.265,44 zt
(naleznosc glowna: 13.236,53 zl, odsetki: 4.028,91 zl).
- wezwanie przeds^dowe do zaplaty kwoty 16.868,10 zl z 02.12.2015 r.

Bez uwag.

4. (lokal socjalny)

Bilans otwarciaw 2015 r. - zalegto^c: 59.316,07 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 4.195,16 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 63.511,23 zl
Odsetki: 49.241,57 zl

(zal. nr 11)

Zadluzenie z lat ubieglych. Lokal zajmowany bez tytulu prawnego
od

Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z 04.12.2007 r. (sygn. akt1C 942/07)
nakazuj^cy eksmisj? i orzekajqcy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
Na przeiomie 2010 i 2011 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 37.161,33 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 30.09.2010 r.) za okresy umowne oraz kwoty
26.587,60 zt zaleglosci wrazz odsetkami (do 31.10.2010 r.) za okresy
bezumowne (do 31.10.2010 r.). W2011 roku wszcz?to egzekucj? komornicza
(w sierpniu 2011 roku post?powanie egzekucyjne zostalo umorzone -
stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
20.05.2014 r. lokatorka uznala roszczen ie w kwocie 95.832,78 zl
(brak zobowi^zania do splaty zadluzenia, na druku zobowiazania znajduje si?
notka, ze lokatorka jest bez pracy, nie posiada dochodow i nie ma z czego
splacic zadluzenia.
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W2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 105.050,70 zl
(naleznosc glowna: 60.189,07 zl, odsetki: 44.861,63 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 107.302,64 zl
(naleznosc glowna: 61.224,00 zt, odsetki: 46.078,64 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 109.249,73 zl
(naleznosc glowna: 61.935,72 zl, odsetki: 47.314,01 zt);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 111.884,17 zl
(naleznosc glowna: 63.065,14 zl, odsetki: 48.819,03 zl).

Wlutym 2015 roku sam. referent ds. windykacji,
wpismie do Kierownika ABK stwierdzita, ze zaspokojenie wierzytelnosci
przez dluzniczk? wobecnym stanie faktycznym jest malo prawdopodobne,
awr?cz niemozliwe. Wystapienie z kolejnym pozwem do sadu naraziloby
Gmin? wytacznie na dodatkowe koszty, a nast?pnie na koszty post?powania
egzekucyjnego bez oczekiwanego rezultatu. Dlatego zaproponowala wstrzymac
si? ze skierowaniem kolejnego pozwu o zaplat?, a napocza&u 2017 r.
skierowac ponownie wniosek do komornika owszcz?cie egzekucji na podstawie
nakazow zaplaty uzyskanych w2011 r. Kierownik ABK zaakceptowala
wniosek.

Bez uwag.

5.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 37.737,03 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.; 0,00 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 37.737,03 zl
Odsetki: 27.858,66 zl
(zal. nr 12)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.05.2007 r.
Najemcami lokalu byli ktorzy
w 1988 r. wstapili w stosunek najmu w miejsce zmarlego ojca, przyczym

zostal wymeldowany w 1994 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 31.03.2008 r. (sygn. akt I C 50/08)
nakazuj^cy eksmisj? dotyczyl

Gchx^
13

}



•v

W 2009 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 19.341,13 zl naleznosci
wraz z odsetkami (do 30.06.2009 r.) za okres umowny (do 31.05.2007 r.)
orazkwoty 5.696,83 zl naleznosci wrazz odsetkami (do 30.06.2009 r.) za okres
bezumowny od 01.06.2007 r. do 30.06.2009 r. Nakazy zaplaty wystawiono
na . W 2009 r. wszcz?to egzekucj?
komornicz^ (przeciwko )
dot. nakazu zaplatykwoty 5.696,83 zl. W styczniu 2010 r. post?powanie
egzekucyjne zostalo umorzone (stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
Z wyjasnieh Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika ABK,
z 25.09.2014 r. wynika, ze nie kierowano do komornika wniosku o wszcz?cie
egzekucji z nakazu zaplaty kwoty 19.341,13 zt wobec wczesniejszej
bezskutecznej egzekucji (komorniknie sci^gnai dla wierzyciela zadnej
naleznosci), chcac uniknac bezzasadnychdodatkowych oplat egzekucyjnych.
W2010 r. nastapil zgon . We wrzesniu 2010 r. (a nast?pnie
ponownie w lutym 2012 r.) ustalono, ze w lokalu przebywa
( )•

ktory mial prawo do lokalu zmarl.

Wdniu lokal ulegt spaieniu, po czym zostal zabezpieczony
przez ABK. od listopada 2013 r. przebywal
w . W styczniu 2014 r.
z zawarto umow? najmu lokalu zast?pczego
przy zrezygnowal z lokalu nr 20
przy

W 2014 r. w lokalu przy nikt nie zamieszkiwat.
23.06.2014 r. komornik Sadu Rejonowego w Gdyni umorzyl post?powanie
egzekucyjne, z uwagi na bezskutecznosc egzekucji, dotyczace nakazow zaplaty
z 15.09.2009 r. sygn. akt I Nc 1244/09 i z 18.11.2009 sygn. akt VIII Nc
6591/09.

sam. referent ds. windykacji, wystapila w dniu
10.12.2014 r. do Kierownika ABK z propozycj^, aby odstapic od dochodzenia
roszczen wobec gdyz wczesniej podj?te dzialania
windykacyjne zakonczyly si? postanowieniem o umorzeniu egzekucji wobec jej
bezskutecznosci.

Ponadto dokonala wyliczenia naleznosci glownej i odsetek
za okres nieobj?ty pozwem na kwot? 24.270,41 zl. Oplata stosunkowa
od ww. kwoty przy wniesieniu pozwu wynosi 1.214 zt. Zdaniem

splata naleznosci przez dluznikaw jego obecnej sytuacji zyciowej
jest faktycznie malo prawdopodobna a wystapienie z pozwem naraza Gmin?
na dodatkowe koszty. Kierownik ABK zaakceptowala propozycj?.
W 2015 r. nie dokonywano przypisow czynszu, sytuacja pozostaje bez zmian.

Bez uwag.

Go4a
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6.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 80.209,85 zl
Wymiar czynszu ioptat w2015 r.: 5.525,'54 zt
Wplaty w2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 85.73539 zl
0dsetki: 59.769J6 zl
(zal. nr 13)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwi^zano z dniem 31.05.2005 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z21.11.2005 r. (sygn. akt IC1138/05)
nakazujacy eksmisj? i orzekajacy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.

13.05.2010 r. skierowano do Sqdu Rejonowego wGdyni przeciwko dluznikom
dwa pozwy ozaplat?: za okres umowny i bezumowny (do 31.03.2010 r.)
uzyskujac dwa nakazy zaplaty:
-1 1Nc 1637/10 nakwot? 26.879,15 ztplus koszty procesu
(13.09.2010 r. skierowano do komornika sadowego wniosek owszcz?cie
egzekucji. Wtoku egzekucji komornik sciagnqi i przekazal wierzycielowi kwot?
656,79 zl, a nast?pnie 23.04.2012 r. wydal postanowienie o umorzeniu wobec
stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji);
-1 Nc 5145/10 na kwot? 36.239,20 zlplus koszty procesu
(9.07.2010 r. skierowano do komornika wniosek owszcz?cie egzekucji. Wtoku
egzekucji komornik nie sci^gnal: dla wierzyciela zadnej kwoty. 28.11.2012 r.
komornik wydal postanowienie o umorzeniu wobec stwierdzenia
bezskutecznosci egzekucji).
Wobu przypadkach 25.09.2014 r. skierowano do komornika kolejne dwa
wnioski owszcz?cie egzekucji na podstawie ww. nakazow zaplaty. Wdniu
21.01.2015 r. komornik wydal postanowienia o umorzeniu post?powania wobec
stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.
Pismem kierownika ABK z25.09.2014 r. wyjasniono, ze oba nakazy zaplaty
obejmuja zasadzenie wobec dluznikow kwoty do zaplaty 63.116,35 zl plus
6.687,00 zl kosztow procesu. Nie sporzadzono kolejnego pozwu ozaplat?
z powodow ekonomicznych. Dluznicy przez caly okres od 13.09.2010 r.
nie dokonali zadnej wplaty napoczet naleznosci oplat i zadluzenia.
Brak jakichkolwiek wplat w 2015 r.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. nakwot? 135.915,36 zl
(naleznosc glowna: 81.976,57 zt, odsetki: 53.938,79 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 136.592,78 zt
(naleznosc glowna: 81.052,85 zl, odsetki: 55.539,93 zl);
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- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 140.065,67 zl
(naleznosc glowna: 82.884,32 zt, odsetki: 57.181,35 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 144.188,87 zl
(naleznosc glowna: 84.988,53 zl, odsetki: 59.200,34 zl).

Wmarcu 2015 roku zwrocila si? z prosba^
do Kierownika ABK o podj?cie decyzji o odstapieniu dochodzenia roszczenia
nadrodze sadowej (w nawiazaniu do pisma z dnia 25.09.2014 r.). Kierownik
ABK wyrazila zgod?.

Bez uwag.

•7- (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegtosc: 17.853,07 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 2.739,72 zl
Wplaty w 2015 r.: 2.499,97 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 18.092,82 zl
Odsetki: 12.524,98 zl
(zal. nr 14)

Od marca 2011 r. prowadzona jest egzekucja komomicza i wplaty dokonywane
sa jedynie przez komornika.
20.05.2014 r. przeprowadzono dzialania windykacyjne w terenie: dostarczono
wezwanie do zaplaty z 12.05.2014 r., probowano uzgodnic dobrowolna splat?
zadluzenia w ratach - dluznik odmowil zawarcia zobowiazania.
Wplaty w 2015 roku pokrywaj^ wysokosc biez^cych obciazeh (wplaty
komornicze i jedna wptata lokatora w kwocie 233,16 zl).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wezwanie przedsadowe z 15.01.2015 r. o zaplat? 9.720,57 zl za okres
od 01.01.2012 r. do 30.11.2014 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 29.453,60 zt
(naleznosc glowna: 18.235,15 zl, odsetki: 11.218,45 zl);
- pozew z 27.04.2015 r. o wydanie nakazu zaplaty od

kwoty 17.976,09 zt oraz od kwoty 9.720,57 zl.
Dochodzone naleznosci obejmowaly okres 01.12.2010 r. - 30.11.2014 r.
Zgodnie z ustawa^ z 21.06.2001 r. o ochronie prawlokatorow, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego pozwane zobowiazane zostaly
do uiszczenia odszkodowania oraz innych optat eksploatacyjnych zwiazanych
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z uzytkowanym lokalem. Oprocz glownej najemczyni
uzytkownikami lokalu s% takze pelnoletnie

. Odpowiedzialnosc pozwanych zazaleglosci jest zgodnie z art. 6881 k.c.
solidarna.

- nakaz zaplaty w post?powaniu upominawczym z 11.05.2015 r. (sygn. akt I Nc
516/15) zasadzajacy od kwot? 17.976,09 zt,
aod 9.720,57 zl;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. nakwot? 29.851,72 zl
(naleznosc glowna: 18.270,90 zl, odsetki: 11.580,82 zl);
- wniosek z 03.09.2015 r. o wszcz?cie egzekucji naleznosci zas^dzonych
nakazem zaplaty z 11.05.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 30.906,90 zl
(naleznosc glowna: 18.949,82 zl, odsetki: 11.957,08 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 31.153,95 zl
(naleznosc glowna: 18.747,85 zl, odsetki: 12.406,10 zl).

Bez uwag.

& (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 12.495,30 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 0,00 zt
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 0,00 zl
Odsetki: 0,00 zl
(zal. nr 15)

Zadluzenie z lat ubieglych. Lokal zajmowany bez tytulu prawnego
od

Wyrok S^du Rejonowego w Gdyni z 31.05.2006 r. (sygn. akt I C 469/05)
nakazuj^cy eksmisj? i orzekajacy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2012 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 3.276,85 zl zaleglosci wraz
z odsetkami (do 30.06.2012 r.) za okres umowny oraz kwoty 12.552,23 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 30.06.2012 r.)za okres bezumowny.
W2012 roku wszcz?to egzekucj? komorniczq dot. nakazu zaplaty kwoty
3.276,85 zl.
W kwietniu 2013 r. post?powanie egzekucyjne zostalo umorzone (stwierdzono
bezskutecznosc egzekucji). Z wyjasnieh Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko,
kierownika ABK z 25.09.2014 r. wynika, ze nie kierowano do komornika
wniosku o wszcz?cie egzekucji z nakazu zaplaty kwoty 12.552,23 zl, poniewaz

byl znany w ABK, jako osoba nigdzie niepracujaxa,
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naduzywajaca alkoholu, bez zadnych perspektyw zyciowych. Unikni?to wten
sposob poniesienia dalszych kosztow egzekucyjnych. Wtoku prowadzonej
egzekucji dot. nakazu zaplaty kwoty 3.276,85 zl komornik nie sciagnai
dla wierzyciela zadnej kwoty i 19.04.2013 r. wydal postanowienie o umorzeniu
post?powania wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.
Dnia r. nastapii zgon uzytkownika gminnego lokalu mieszkalnego,

. Wzwiazku z tym wdrozono post?powanie dotyczace
zadysponowania lokalem gminnym przy

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- 30.03.2015 r. pracownik windykacji wystapii do kierownikaABK
z wnioskiem o odstapienie dochodzenia naleznosci na drodze
sadowej;
- po przeanalizowaniu dzialan windykacyjnych kierownik ABK wystapila
do Wydzialu Spraw Spolecznych Urz?du Miasta Gdyni o umorzenie zaleglosci
wkwocie 22.290,62 zt obciazajacej konto czynszowe lokalu wbudynku
polozonym przy (skreslonego z ewidencji lokali mieszkalnych)
po zgonie . Wuzasadnieniu podano ze, wobec toczyla si?
bezskuteczna egzekucja komomicza zakonczona umorzeniem ze wzgl?du
na zgon dluznika.
- Prezydent Miasta Gdyni umorzyl ww. naleznosci na posiedzeniu Koiegium
w dniu 08.12.2015 r.

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegtosc: 9.720,04 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 6.754,51 zl
Wplaty w 2015 r.: 8.216,45 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 8.258,10 zl
Odsetki: 467,07 zl
(zal. nr 16)

Zadtuzenie powstalo w 2013 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone).
Umow? najmu rozwigzano z dniem 30.06.2008 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 12.02.2009 r. (sygn. akt I C 1092/08)
nakazujacy eksmisj?. W maju 2012 r. zostalo wskazane pomieszczenie
tymczasowe.

Wdniu 16.07.2012 r. (po dokonaniu calkowitej splaty zadluzenia) Prezydent
Miasta Gdyni zadecydowal o czasowym odstapieniu od egzekucji wyroku
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eksmisyjnego do 30.06.2013 r., odstapieniu od wskazaniapomieszczenia
tymczasowego, skierowaniu do zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieokreslony (po 30.06.2013 r. pod warunkiem wywiazywania si?
zobowiazku ponoszenia naleznych miesi?cznych optat i uregulowania
naleznosci z tytulu kosztow post?powania sadowego wkwocie 320,00 zl)
oraz realizacji wyroku eksmisyjnego wprzypadku niewywiazywania si?
z obowiazku ponoszenia naleznych miesi?cznych oplat.
W2014 roku wznowiono post?powanie egzekucyjne z uwagi na niewywiazanie
si? znalozonego zobowiazania (pismo Wydzialu Spraw Spolecznych UMG
znakMS.71409.1.12.2009 z 18.03.2014 r.).
W2014 roku nie dokonano zadnych wplat, wobec czego zadluzenie wzroslo.
W2015 roku wplaty w wysokosci przekraczaj^cej wymiar czynszu, zadluzenie
zmniejszyto si?. Wptaty dokonywane przez komornika oraz cztery wplaty
do kasy ABK na taczna^ kwot? 2.700,00 zt.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wezwanie przedsadowe do zaplaty z 01.12.2014 r. na kwot? 9.963,27 zt
(naleznosc glowna: 9.030,32 zt, odsetki: 932,95 zl) za okres bezumowny
od 01.01.2013 r. do 30.11.2014 r.;
- pozew z 31.03.2015 r. do Sadu Rejonowego w Gdyni dot. kwoty 9.963,27 zl -
nakaz zaplaty wpost?powaniu upominawczym I Nc 405/15 z 16.04.2015 r.;
- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 09.07.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 405/15 -
egzekucja w toku;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 11.277,42 zl
(naleznosc glowna: 11.088,86 zl, odsetki: 188,56 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. nakwot? 9.797,18 zt
(naleznosc glowna: 9.380,77 zt, odsetki: 416,41 zl).

Wteczce lokalu znajduje si? notatka sluzbowa z 14.07.2015 r. wyjasniajaca brak
upomnieh.
Specjalista ds. windykacji wyjasnila, ze od 2005 r. do 2012 r.
przeprowadzono cahj. procedur? windykacyjn§ wl^cznie z wypowiedzeniem
umowy najmu, wyrokiem eksmisyjnym, egzekucja komornicz^ oraz splaty
zadluzenia. nie wywiazywali si? z nalozonego decyzji
Prezydenta zobowiazania regularnego ponoszenia oplat od lipca2012 r.
do czerwca 2013 r.

Wzwiazku z powyzszym postanowiono wstrzymac bezcelowe wysylanie
dalszych upomnieh o zaplat? i pomin§c poczatek procedury windykacyjnej,
skupiajac si? na przygotowaniu pozwu o zaptat? naleznosci, czego efektem jest
nakaz zaptaty z kwietnia 2015 r. (doABK wplyn^t w czerweu 2015 r.).

Bez uwag.
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10.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglo£6: 6.782,69 zl
Wymiar czynszu i oplat w2015 r.: 3.167,65 zl
Wplaty w2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 9.950,34 zl
Odsetki: 2.237,23 zl
(zal. nr 17)

Zadluzenie od 2009 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone).
Wlatach 2013-2014 wplaty nieregulame, niepokrywaj^ce wymiaru czynszu.
W2014 roku wypowiedziano umow? najmu - tennin wypowiedzenia uplynaj
30.11.2014 r.

W 2015 r. brak wplat lokatora.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. nakwot? 8.993,82 zl
(naleznosc glowna: 7.354,07 zl, odsetki: 1.639,75 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 9.738,27 zt
(naleznosc glowna: 7.950,21 zl, odsetki: 1.788,06 zl);
- wezwanie z 11.09.2015 r. do oproznienia i wydania lokalu polozonego
przy (realizacja wyroku Sadu Rejonowego wGdyni
z 3.06.2015 r., sygn. akt I C 429/15);
- wezwanie przedsadowe z 28.09.2015 r. o zaplat? 8.329,15 zl za okres
od 01.10.2012 r. do 30.11.2014 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. nakwot? 10.760,88 zt
(naleznosc glowna: 8.807,28 zl, odsetki: 1.953,28 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 11.837,03 zl
(naleznosc glowna: 9.664,55 zl, odsetki: 2,172,48 zt);
- pozew z 08.12.2015 r. o zaplat? kwoty 2.378,99 zl wraz z naleznymi
odsetkami za okres bezumowny (01.12.2014 - 31.08.2015); w pozwie
uwzgl?dniono pelnoletniego
- pozew z 08.12.2015 r. o zaplat? kwoty 6.927,03 zl wraz z naleznymi
odsetkami za okres umowny od 01.10.2012 r. do 30.11.2014 r.; w pozwie
uwzgl?dniono pelnoletniego

Bez uwag.
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77.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 3.830,05 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.031,20 zl
Wplaty w 2015 r.: 8.472,71 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 790,31 zl
Odsetki: 0,'o0 zl
(zal. nr 18)

Zadluzenie od grudnia 2012 roku.
Calosc zadluzenia wraz z odsetkami zostala uregulowana wmarcu 2015 roku
wlacznej kwocie 3.400,35 zl. Po splacie zadluzenia Wydziat Spraw
Spolecznych UMG odstapit od prowadzenia post?powania zmierzajaxego
do rozwiazania umowy najmu (pismo znak MS.7143.1.70.2014 z20.03.2015 r.).
Od kwietnia do listopada 2015 roku regulame wplaty pokrywajace biezace
obciazenia.

Zadluzenie na koniec 2015 roku wkwocie 790,31 zl wynika z korekty wymiaru
czynszu w grudniu.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. r. na kwot? 2.960,84 zl
(naleznosc glowna: 2.559,07 zl, odsetki: 401,77 zt).

Bez uwag.

12.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 1.705,49 zt
Wymiar czynszu i optatw 2015 r.: 17.431,99 zl
Wplaty w2015 r.: 14.085^49 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie nakoniec 2015 r.: 5.051,99 zt
Odsetki: 147^35 zt
(zal.nr 19)

Zadtuzenie od 2014 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone). Najemcy
wstapili wstosunek najmu w czerwcu 2002 r. wmiejsce zmarlej
Wgrudniu 2002 r. aneksem do umowy najmu ustalono sposob korzystania
z lokalu przez najemcow (dokonano podzialu lokalu wzakresie korzystania
iponoszenia oplat). Wdniu 01.08.2012 r. zawarto nowa^ umow? najmu (bedaca.
kontynuacja umowy najmu z 1963 r.) z uwagi na poszerzenie lokalu
opowierzchni? lokalu - bez podzialu wzakresie korzystania i ponoszenia
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oplat. W dniu 19.08.2014 r. Prezydent Miasta Gdyni wyrazil zgod?
na dokonanie przebudowy lokalu na dwa samodzielne mieszkania na koszt
wtasny najemcow i zadecydowat o skierowaniu

do zawarcia umowy najmu na nowo powstale lokale po dokonanej
przebudowie.
W2015 roku wplaty w lacznej wysokosci niepokrywajaxej biezacych obciazen.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 2.341,03 zl
(naleznosc glowna: 2.336,82 zl, odsetki: 4,21 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 1.551,25 zl
(naleznosc glowna: 1.522,06 zl, odsetki: 29,19 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 3.079,50 zt
(naleznosc glowna: 3.009,75 zt, odsetki: 69,75 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 4.439,46 zl
(naleznosc glowna: 4.314,32 zl, odsetki: 125,14 zt).

Bez uwag.

13.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc:
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.:
Wplaty w 2015 r.:
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.:
Zadluzenie na koniec 2015 r.:
Odsetki:

(zal. nr 20)

1.569,59 zl
5.029,45 zl
2.698,98 zl
2.797,89 zt
1.102,17 zl

101,62 zl

Zadtuzenie od 2011 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone). Najemczyni
kontynuuje najem lokalu od 1999 r. wmiejsce zmarlej
Wplaty w 2015 roku wraz z dodatkami mieszkaniowymi napoziomie
przekraczaj^cym biezace obciazenia, ale niewystarczajace na pokrycie
zaleglosci z ubieglego roku.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- na posiedzeniu Koiegium Prezydenta wdniu 31.12.2014 r. Prezydent Miasta
Gdyni podjaj nast?puj^ce decyzje dot. zaleglosci czynszowych obciazajaeych

wstrzymanie naliczania odsetek
do dnia 31.12.2015 r.; umorzenie zadluzenia czynszowego pod warunkiem
regularnego ponoszenia oplat i czynszu przez do 31.12.2015 r.;

22
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- upomnienie ozaplat? zaleglosci z09.09.2015 r. na kwot? 1.210,76 zl
(naleznosc glowna: 1.113,12 zl, odsetki: 97,64 zl);
-upomnienie ozaplat? zaleglosci z30.11.2015 r. na kwot? 1.199,81 zt
(naleznosc glowna: 1.102,17 zl, odsetki: 97,64 zl).

Wmarcu 2016 r. na polecenie Wydzialu Spraw Spolecznych umorzono
1.102,17 zt zaleglosci czynszowych (stan na 31.12.2015 r.) zgodnie zdecyzja
Prezydenta Miasta Gdyni z 31.12.2014 r.

Bez uwag.

14.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 57.158,15 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 0,00 zl
Wplaty w2015 r.: 1.572^60 zl
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 55.585,'55 zt
Odsetki: 58.50 U43zl
(zal. nr21)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.07.2009 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z27.01.2010 r. (sygn. akt IC1494/09)
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
Od 1listopada 2008 r. wlokalu przebywat tylko Wstyczniu 2012 r.

uznal roszczenie z tytulu zaleglosci na dzieh 31.12.2011 r.
W2014 roku systematyczne wplaty wwysokosci przekraczajacej biezace
obciazenia.

W2014 r. uzyskano nakaz zaplaty z09.04.2014 r. (sygn. akt I 1Nc 747/14)
przeciwko na kwot? 71.865,56 zl wraz znaleznymi
odsetkami oraz przeciwko na kwot? 2.909,27 zl wraz
znaleznymi odsetkami. Wniosek owszcz?cie egzekucji ww. wyroku
skierowano 12.08.2014 r.

wraz z rodzinq zostala skierowana do zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego przebywajacy
wlokalu przy 29.04.2014 r. przekazal przedmiotowy lokal
do ABK.

W2015 r. tylko wplaty komornicze.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.j
-wmarcu 2015 r. sam# referent ds. windykacji
wpismie z 23.03.2015 r. zwrocila si? do Kierownika ABK o zaniechanie
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. obecnym stanie faktycznym kierowania pozwu przeciwko

ozaptat? zaleglosci czynszowych na drog? sqdow^.
Wuzasadnicniu podala, ze wpis stosunkowy od pozwu ozaptat? ^fgtosci
powstalych po wypowiedzeniu umowy najmu (24.066,39 zt) wyniesie 1.204 zl.
Sciaeni?cie od dluznika takiej kwoty jest niemozhwe, gdyz
obecnie nie posiada stalej pracy, aABK poniosloby tylko koszty postepowama.
Kierownik ABK wyrazita zgod?. p
-splaty zadluzeniadokonuje (ugoda zkomormkiem).
Zdaniem specjalisty ds. windykacji, wysylame upommen
lub wezwah podczas tocz^ej si? (dobrowolnej) egzekucji mogloby odmesc
odwrotne skutki czyli zaniechanie wplat (zal. nr 22).

Bez uwag.

75.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 21.464,28 zl
Wymiar czynszu i oplat w2015 r. (korekta): -207,36 zl
Wplaty w2015 r.: 0>00zl
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zl
Nota windykacyjna (koszty sijdowG iegzekucyjne); 10.668,24 Zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 31.925,16 zt
Odsetki: 14.306,50 zt
(zal. nr 23)

Zadtuzenie zlat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano zdniem 30.04.2005 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z30.09.2005 r. (sygn. akt IC1152/05)
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2009 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 14.837,48 zl zaleglosci
wraz zodsetkami (do 30.06.2009 r.) za okres umowny oraz kwoty 14.794,31 zl
zaleglosci wraz zodsetkami (do 30.06.2009 r.) za okres bezumowny
do 30.06.2009 r. W2009 roku wszcz?to egzekucj? komomicza (przeciwko

) dot. nakazu zaplaty
kwoty 14.794,31 zl, anast?pnie w2010 roku rozszerzono zadanie wniosku
egzekucyjnego okwot? 14.837,48 zl. .,,„_.
Dnia nastapil zgon •Wdniu 21.07.2014 r.
ABK przej?la lokal.
Postanowieniem z 11.09.2014 r. zostalo zawieszone post?powame egzekucyjne
wcz?sci dotyczqeej ww. Stwierdzono rowniez, ze post?powanie egzekucyjne
wcz?sci dot. umorzono z mocy samego prawa
(w 2011 r. zostalo zawieszone wtej cz?sci zuwagi na zgon

)•
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Wteczce lokalu znajduje si? kopia aktu notarialnego repertorium A
nr 3797/2014 z 17.12.2014 r., wktorym spadkobiercy
odrzucaja_ spadek po zmarlej (dostarczona do ABK wczerwcu 2015 r)
Wpostanowieniu z19.11.2015 r. komornik sadowy stwierdzit, ze post?powanie
egzekucyjne wsprawie umorzyto si? zmocy samego prawa (wierzyciel wciagu
roku me dokonat czynnosci potrzebnych do dalszego prowadzenia post?powania
inie ziozyl wniosku opodj?cie zawieszonego post?powania).

W2015 roku nie podj?to dzialan zmierzaj^cych do umorzenia zadluzenia
Specjalista ds. windykacji wyjasnila, ze Dzial windykacji ABK
wyst?puje zwnioskiem do UMG oumorzenic zaleglosci po zgonie uzytkownika
lokalu najwczesniej wnast?pnym roku, po zaksi?gowaniu wszystkich rozliczeh
swiadczeh. Wpowyzszym przypadku moglo to nastapic najwczesniej
wpazdziemiku 2015 roku. Oumorzenie wystapiono pismem z 03.06.2016 r
(zal. nr 24).

Bez uwag.

16.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 58.013,90 zl
Wymiar czynszu i oplat w2015 r.: 3.125,38zl
Wplaty w2015 r.: 2.705,91 zt
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zt
Nota windykacyjna (koszty SE}dowe iegzekucyjne): 6.623,'57 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 65.056 94 zt
Odsetki: 40.098,47 zt
(zal. nr 25)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2008 r.
Wyrok Sqdu Rejonowego wGdyni z 14.07.2008 r. (sygn. akt IC640/08)
nakazujacy eksmisj? i orzekajapy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2014 roku wszcz?to egzekucj? komornicze dot. uzyskanych w2013 roku
nakazow zaplaty (dwa wnioski egzekucyjne - wlutym iwmaju 2014 r.).
Od marca 2014 roku wplaty komornicze. Dluznik nie dokonat zadnych wplat.
W2015 r. wplaty nicpokrywaj^ce wymiaru czynszu (wplaty komornicze).
Lokator zmarl Lokal komisyjnie przejal
ABK. F JH

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 94.071,94 zt
(naleznosc glowna: 58.310,90 zl, odsetki: 35.761,94 zl);
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- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 95.278,78 zl
(naleznosc glowna: 58.354,29 zt, odsetki: 36.924,49 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 96.521,59 zl
(naleznosc glowna: 58.433,37 zl, odsetki: 38.088,22 zl);
- 15.09.2015 r. do ABK wplyn?to postanowienie Komornika Sadowego
przy Sadzie Rejonowym wGdyni z 08.09.2015 r. o umorzeniu post?powania
na wniosek wierzyciela z uwagi na zgon dluznika.

Bez uwag.

17.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 41.701,80 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 3.692,31 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 45.394,11 zl
Odsetki: 27.249,21 zl
(zal. nr 26)

Zadtuzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 28.02.2005 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z 18.08.2005 r. (sygn. akt I C 611/05)
nakazujacy eksmisj?.
W2010 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 12.269,11 zt zaleglosci
wraz z odsetkami (do 30.11.2009 r.) zaokres umowny oraz kwoty 17.987,04 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 30.11.2009 r.) za okres bezumowny
do 30.11.2009 r. W2010 roku wszcz?to egzekucj? komornicz<|. Post?powanie
egzekucyjne zostalo umorzone w grudniu 2010 roku wobec stwierdzenia
bezskutecznosci egzekucji.
Wpazdziemiku 2010 roku podpisala uznanie dlugu
nadzieh 30.04.2010 r.

23.09.2014 r. skierowano do komornika dwa wnioski o wszcz?cie egzekucji
na podstawie nakazow zaplaty I Nc 47/10 i I Nc 82/10 (dot. kwot 12.269,11 zl
i 17.987,04 zl). Wdniu 11.12.2014 r. komornik s^dowy wydal postanowienia
oumorzeniu post?powania z powodu bezskutecznosci egzekucji.
Wteczce lokalu znajduje si? wyjasnienie KierownikaABK z 25.09.2014 r.
Wskazano w nim, ze niesporzadzano kolejnego pozwu o zaplat?, gdyz
uzyskane nakazy zaplaty I Nc 47/10 i I Nc 82/10obejmuja zasadzenie wobec
dluznika kwoty do zaplaty 30.256,15 zlplus koszty procesu. Wniesiona oplata
sadowa za okres bezumowny oraz sama naleznosc glowna bylyby niesciagalne
z powodu bezskutecznosci egzekucji.
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Pismem z 13.10.2014 r. zwrocila si? do Kierownika
ABK z prosba o podj?cie decyzji o odstapieniu dochodzenia roszczenia
na drodze sadowej. Wpismie wskazano, ze pomimo podj?tych dzialan
windykacyjnych zadluzenie nie zostalo uregulowane, a komornik wydal
postanowienie o umorzeniu egzekucji. Ponadto uzyskano informacj?, ze

jestosobq chor^, nie posiada dochodow (oprocz renty). Kierownik ABK
zaakceptowata wniosek,
18.11.2014 r. zwrocila si? z prosbq o umozliwienie
splacenia dlugu w ratach po 50,00 ztmiesi?cznie, na co wyrazono zgod?.
W2015 roku brakjakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 06.03.2015 r. nakwot? 69.556,89 zl
(naleznosc glowna: 42.307,68 zt, odsetki: 27.249,21 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 70.189,59 zl
(naleznosc glowna: 42.940,38 zt, odsetki: 27.249,21 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.09.2015 r. nakwot? 70.808,22 zl
(naleznosc glowna: 43.559,01 zl, odsetki: 27.249,21 zt);
- ostateczne wezwanie przedsadowe do zaplaty z 12.11.2015 r. na kwot?
72.026,70 zl;

- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 72.335,01 zl
(naleznosc glowna: 45.085,80 zl, odsetki: 27.249,21 zl).

Specjalista ds. windykacji przediozyta wyjasnienia dotyczace
wstrzymania naliczania odsetek od zadtuzenia
Z ww. wyjasnieh wynika, ze na wniosek dluznika pismem z 18.12.2014 r.
wstrzymano naliczanie odsetek na okres 24 miesi?cy.
Egzekucja komomicza z nakazow zaplaty I Nc 47/10 i I Nc 82/10 zostala
umorzona postanowieniem z 14.12.2010 r. wobec stwierdzenia jej
bezskutecznosci.

Pismo dluzniczki z 18.11.2014 r. o splat? zaleglosci w ratach bylo nie tylko
uznaniem roszczenia, ale rowniez jedyna^ szansa na jakiekolwiek wplaty.
Po okresie 12 miesi?cy i braku platnosci wyslano wezwanie do zaplaty, ktore
nie przyniosto zadnego rezultatu.
W maju 2016 roku postanowiono odwiesic naliczanie odsetek.
Z ww. wyjasnieh wynika rowniez, ze przy sporzadzaniu pozwu odsetki sa
naliczane za caty okres, ktory pozew obejmuje (zal. nr 27).

Bez uwag.
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18.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglo36: 9.743,37 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 3.252,96 zl
Wplaty w 2015 r.: 1.373,67 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2013 r.: 11.622,66 zt
Odsetki: 5.630,62 zl
(zal. nr 28)

Zadtuzenie od 2007 r. Umow? najmu rozwiazano z dniem 30.11.2009 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 02.09.2010 r. (sygn. akt I C 431/10)
nakazujacy eksmisj?.
W dniu 29.03.2011 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowat o czasowym
odstapieniu od egzekucji wyroku eksmisyjnego do 31.03.2012 r., wstrzymaniu
naliczania odsetek i post?powania windykacyjnego do 31.03.2012 r.,
zobowiazaniu do regulamego ponoszenia naleznych
miesi?cznych oplat z tytulu zajmowanego lokalu i splaty zadtuzenia
(w przypadku wywiazywania si? z powyzszego zobowiazania i splaty
zadtuzenia w terminie do 31.03.2012 r. nastapic mialo ponowne rozpatrzenie
wniosku dotyczacego mozliwosci uzyskania tytulu prawnego do lokalu)
oraz o realizacji wyroku eksmisyjnego w przypadku niewywiazywania si?
z obowiazku ponoszenia naleznych miesi?cznych optat. Brak dalszej
korespondencji w sprawie pomi?dzy ABK i Wydzialem Spraw Spolecznych
UMG. Z wyjasnieh Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika ABK,
z 01.10.2014 r. wynika, ze, podczas gdy Wydziat Spraw Spolecznych Urz?du
Miasta Gminy prowadzi sprawy zmierzajace do eksmisji z lokalu badz
po wyroku eksmisyjnym, ABK w korespondencji ogranicza si? do pism
informujacych o stanie zadluzenia (na zyczenie Wydzialu) lub przekazywania
wydrukow danych syntetycznych (faksem lub bezposrednio do rak pracownika
prowadz^cego spraw?). W przypadku zadluzenia w dniu
26.04.2012 r. zostal przekazany wydruk danych syntetycznych za lata 2011-
2012 z aktualnym zadluzeniem. Na tej podstawie Wydzial Spraw Spolecznych
UMG wystosowat pismo z 24.05.2012 r. do dot. kontynuacji
procedury eksmisyjnej.
W 2012 roku uzyskano nakazy zaplaty: I 1 Nc 97/12 dot. kwoty 6.099,84 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 31.10.2011 r.) za okres umowny
oraz I Nc 26/12 dot. kwoty 2.157,30 zl zaleglosci wraz z odsetkami za okres
bezumowny do 31.10.2011 r. W 2012 r. wszcz?to egzekucj? komornicze
dot. ww. nakazow zaplaty.
W 2015 roku wplaty komornicze niepokrywajace wymiaru czynszu.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-16 grudnia 2014 r. SadRejonowy wGdyni wydal nakaz zaplaty kwoty
6.512,26 zl (sygn. akt I Nc 1670/14) zaokres bezumownego korzystania
z lokalu (01.02.2012 r. - 30.09.2014 r.);
- wniosek o wszcz?cie egzekucji do komornika przy Sadzie Rejonowym
w Gdyni z 04.03.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 14.757,63 zl
(naleznosc glowna: 9.893,63 zt, odsetki: 4.863,61 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 15.697,17 zl
(naleznosc glowna: 10.629,77 zl, odsetki: 5.057,40 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 16.486,72 zl
(naleznosc glowna: 11.203,57 zt, odsetki: 5.283,15 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 16.906,14 zl
(naleznosc glowna: 11.351,58 zl, odsetki: 5.554,56 zl).

Bez uwag.

19.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 37.139,03 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.945,56 zt
Wplaty w 2015 r.: 10.526,91 zl
Dodatekmieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 32.557,68 zl
Odsetki: 25.338,13 zl
(zal. nr 29)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.12.2006 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 18.12.2007 r. (sygn. akt I C 341/07)
nakazujacy eksmisj?.
W2011 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 3.540,81 zl zaleglosci
wraz z odsetkami (do 31.05.2011 r.) za okres umowny oraz kwoty 27.826,90 zl
zaleglosci wraz z odsetkami (do 31.05.2011 r.) za okres bezumowny
do 31.05.2011 r. W 2011 roku wszcz?to egzekucj? komorniczg.
W 2015 roku regulame wplaty w wysokosci przekraczajaeej biezace obciazenia.
Wplaty komornicze. Oprocz wplat komornikow regulame wplaty dokonywane
przez dluznikow w lacznej kwocie 6.296,00 zl.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wezwanie przedsadowe do zaplaty z 03.09.2014 r. na kwot? 21.996,65 zl
(naleznosc glowna: 17.861,63 zl, odsetki: 4.135,02 zl) za okres bezumowny

/ 29 \



od 01.06.2011 r. do 31.08.2014 r. (odsetki za okres od 01.07.2011 r.
do 31.08.2014 r.);
- wezwanie przedsadowe do zaplaty z 05.11.2014 r. na kwot? 23.021,57 zl
(naleznosc glowna: 18.497,67 zl, odsetki: 4.523,90 zt) za okres bezumowny
od 01.06.2011 r. do 31.10.2014 r. (odsetki za okres od 01.07.2011 r.
do 31.10.2014 r.);
- pozew z 06.02.2015 r. do Sadu Rejonowego w Gdyni dot. kwoty 23.021,57 zl
- nakaz zaplaty w post?powaniu upominawczym I Nc 156/15 z 12.02.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 59.868,30 zl
(naleznosc glowna: 36.936,75 zl, odsetki: 22.931,55 zl);
- wniosek do komornika saa'owego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 14.05.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 156/15
(egzekucja w toku);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 59.638,78 zt
(naleznosc glowna: 35.993,18 zl, odsetki: 23.645,60 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 58.736,05 zl
(naleznosc glowna: 34.398,29 zl, odsetki: 24.337,76 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 57.568,65 zl
(naleznosc glowna: 32.444,45 zl, odsetki: 25.124,20 zl).

Bez uwag.

20.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc:
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.:
Wplaty w 2015 r.:
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.:
Zadluzenie na koniec 2015 r.:

Odsetki:

(zal. nr 30)

156.176,61 zl
10.131,58 zt

1.915,55 zl
0,00 zl

164.392,64 zl
154.759,85 zl

Zadtuzenie z lat ubieglych. W 2004 roku lokal zostal przej?ty przez Gmin?
Miasta Gdyni od PKP S.A. W zwiazku z ww. przej?ciem Gmina Miasta Gdyni
stala si? wierzycielem w sprawach egzekucyjnych: III KM 472/01, prowadzonej
na podstawie wyroku Sadu Okr?gowego w Gdahsku z 26.07.1999 r.
zasadzajaxego kwot? 19.357,89 zl (plus zwrot kosztow procesu),
oraz III KM 748/03, prowadzonej na podstawie nakazu zaplaty w post?powaniu
upominawczym Sadu Rejonowego w Gdyni z 12.11.2001 r. (dot. kwoty
19.338,57 zl plus koszty post?powania). W marcu 2005 r. Prezydent Miasta
Gdyni zobowiazal do uregulowania zadtuzenia
obciazaj^cego lokal w terminie dwunastu miesi?cy. Wobec braku wplat (tylko
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wplaty komornicze) w czerwcu 2006 r. wszcz?to post?powanie zmierzajace
do rozwiazania umowy najmu. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.12.2006 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 14.11.2007 r. (sygn. akt I C 579/07)
nakazujacy eksmisj? i orzekajacy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W 2010 roku wystapiono o nadanie klauzuli wykonalnosci nakazowi zaplaty
w post?powaniuupominawczym Sadu Rejonowego w Gdyni z 20.09.2002 r.
(dot. kwoty 20.974,51 zl plus koszty procesu) z przejsciem uprawnieh na rzecz
Gminy Miasta Gdyni, a po jej nadaniu przez sad wszcz?to egzekucj?
komomicza^
W 2015 roku regulame wplaty w wysokosci niepokrywajacej btez^cych
obciazeh (wplaty komornicze).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wezwanie przedsadowe z 21.01.2015 r. o zaplat? 40.638,71 zl za okres
od 01.10.2005 r. do 30.12.2006 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 301.021,72 zl
(naleznosc glowna: 157.662,19 zt, odsetki: 143.359,53 zl);
- w kwietniu 2015 r. skierowano do sadu pozew o zaplat? zaleglosci
czynszowych za okres trwania umowy (od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 r.);
1czerwca otrzymano nakaz zaplaty sygn. akt I Nc 2811/15 na kwot?
40.638,71 zt;
- nakaz zaplaty z 20.05.2015 r. (sygn. akt I 1 Nc 2811/15) kwoty 40.638,71 zl;
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 306.183,30 zt
(naleznosc glowna: 159.647,04 zl, odsetki: 146.536,26 zl);
- 16.07.2015 r. przeprowadzono wizj? w lokalu
ustalono, ze w lokalu zamieszkuj^ trzy osoby doroste;
- wniosek o wszcz?cie egzekucji do komornika przy Sadzie Rejonowym
w Gdyni z 15.09.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 317.237,36 zt
(naleznosc glowna: 163.572,35 zl, odsetki: 153.665,01 zt).

Bez uwag.

21.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 25.413,99 zl
Wymiarczynszu i oplat w 2015 r.: 7.788,80 zt
Wplaty w 2015 r.: 354,58 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 1.225,32 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 31.622,89 zl
Odsetki: 25.748,83 zl
(zal. nr31)
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Zadtuzenie z lat ubieglych. W2004 roku lokal zostat przej?ty przez Gmin?
Miasta Gdyni od PKP S.A. Wzwiazku z ww. przej?ciem Gmina Miasta Gdyni
stala si?wierzycielem w sprawie egzekucyjnej III KM 821/02, prowadzonej
na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w Gdyni z 22.09.1999 r.
(zasadzajaxego kwot? 8.074,95 zl oraz kwot? 999,63 zt odsetek ustawowych
plus zwrot kosztow post?powania). Wmarcu 2005 r. Prezydent Miasta Gdyni
zobowiazal do uregulowania zadtuzenia obciazajqcego lokal
w terminie dwunastu miesi?cy, a nast?pnie zdecydowat o wstrzymaniu
naliczania odsetek do kohca 2006 r. Wobec braku wplat znacznych kwot
na poczet zadluzenia w ww. terminie w kwietniu 2007 r. wszcz?to post?powanie
zmierzajace do rozwiazania umowy najmu. Umow? najmu ze
rozwiazano z dniem 31.08.2007 r. W lutym 2008 r. ustalono, ze najemcy lokalu
jest rowniez . Umow? najmu ze
rozwiazano z dniem 31.07.2008 r.

Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 19.02.2009 r. (sygn. akt I C 1082/08)
nakazujacy eksmisj? i orzekajacyo uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W 2010 roku wystapiono o nadanie klauzuli wykonalnosci nakazowi zaplaty
wpost?powaniu upominawczym Sadu Rejonowego w Gdyni z 25.11.2003 r.
(dot. kwoty 11.896,67 zl plus zwrot kosztow procesu) z przejsciem uprawnieh
na rzecz Gminy Miasta Gdyni, a po jej nadaniu przez sad wszcz?to egzekucj?
komomicza^
W maju 2011 r. oba post?powania egzekucyjne zostaly zawieszone na wniosek
Gminy w zwiazku z decyzja_ Prezydenta Miasta Gdyni (jednoczesnie
wstrzymano naliczanie odsetek i post?powanie windykacyjne do 30.04.2012 r.
oraz ustalono splat? zadluzenia w ratachpo 500,00zl miesi?cznie).
W dniu 29.05.2012 r. Prezydent Miasta Gdyni zdecydowal o czasowym
odstapieniu od egzekucji wyroku eksmisyjnego do 31.05.2013 r., wstrzymaniu
naliczania odsetek i post?powania windykacyjnego do 31.05.2013 r.
oraz zobowi^zaniu do regularnego ponoszenia
naleznych miesi?cznych optat i splaty zadtuzenia.
Na posiedzeniu Koiegium w dniu 13.08.2013 r. Prezydent Miasta Gdyni
wodpowiedzi na pismo lokatorow z 03.06.2013 r. zadecydowal o odstapieniu
od egzekucji wyroku eksmisyjnego z 19.02.2009 r. do dnia 31.07.2015 r.
oraz wstrzymaniu naliczania odsetek i post?powania windykacyjnego do dnia
31.07.2015 r. Ponadto wskazano, ze jezeli b?da ponosic
nalezne miesi?czne oplaty (odszkodowanie) i umniejszac zadtuzenie w terminie
do 31.07.2015 r., nastapi ponowne rozpatrzenie sprawy w kontekscie
ewentualnego dalszego wstrzymaniaodsetek.
W 2015 roku wznowiono post?powanie egzekucyjne z uwagi na niewywiazanie
si?z nalozonego zobowiazania (pismo Wydzialu Spraw Spolecznych UMG
znak MS.71409.25.2009 z 22.10.2015 r.).
Wplaty w 2015 roku (2 wplaty) wraz z dodatkami mieszkaniowymi
w wysokosci niepokrywajacej biezacych obeujzeh. Zadluzenie wzroslo.

32



/
/

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 49.161,98 zl
(naleznosc glowna: 24.513,25 zl, odsetki: 24.648,73 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 51.309,15 zl
(naleznosc glowna: 26.660,42 zl, odsetki: 24.648,73 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 09.09.2015 r. nakwot? 53.464,84 zt
(naleznosc glowna: 28.629,22 zl, odsetki: 24.835,62 zt);
- wniosek do komornika saxlowego przy S^dzie Rejonowym w Gdyni
z 23.11.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty VIII Nc 11916/03;
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 56.482,17 zt
(naleznosc glowna: 30.939,60 zl, odsetki: 25.542,57 zt).

W2016 roku zwrocila si? do Prezydenta Miasta Gdyni
z prosba^ o umorzenie zadluzenia.
Wdniu 08.03.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o:
- nieumarzaniu zadluzenia;
- kontynuacji post?powania windykacyjnego;
- realizacji wyroku Sadu Rejonowego w Gdyni z 19.02.2009 r. (sygn. akt I C
1082/08);
- jezeli b?daponosic nalezne miesi?czne oplaty
(odszkodowanie) i umniejszq w znacznym stopniu zadluzenie, moze nastapic
ponowne rozpatrzenie sprawy.
W2016 roku wyslano wezwania przedsadowe do zaplaty (z 12.04.2016 r.)
na kwot? 15.507,30 zl (naleznosc glowna: 10.300,08 zl, odsetki: 5.207,22 zl)
za okres umowny od 01.01.2005 r. do 31.08.2007 r. oraz na kwot? 8.594,96 zl
(naleznosc glowna: 8.284,11 zl, odsetki: 310,85 zl) za okres bezumowny
od 01.03.2015 r. do 31.03.2016 r., a nast?pnie skierowano pozwy do Sadu
Rejonowego w Gdyni (z 05.05.2016 r. i 11.05.2016 r.) dot. ww. kwot.

Bez uwag.

22.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 15.909,29 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 2.576,54 zl
Wplaty w 2015 r.: 1.076,23 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 584,82 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 16.824,78 zl
Odsetki: 8.151,00 zl
(zal. nr 32)
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Zadluzenie z lat ubieglych. Lokal zajmowany w oparciu o umow? najmu lokalu
mieszkalnego z 29.02.2008 r. zawart*} na czas nieokreslony.
Pierwsze upomnienie o zaplat? zaleglosci z 07.07.2008 r.
16.01.2012 r. dluznik uznal roszczenie z tytulu zaleglosci czynszowych.
W2012 r. z uwagi na zaleglosci wypowiedziano umow? najmu. Terrain
wypowiedzenia uplynaj 30.11.2012 r. Najemca nie wydal lokalu.
W2014 roku skierowanodo Sadu Rejonowego w Gdyni pozwy o wydanie
nakazu zaplaty kwot 16.258,29 zl za okres umowny (od 01.03.2008 r.
do 30.11.2012r.; odsetki za okres od 01.04.2008 r. do 30.09.2014 r.)
oraz 5.133,01 zl za okres bezumowny (od 01.12.2012 r. do 30.09.2014 r.;
odsetki za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r.). W 2015 roku uzyskano
nakazy zaplaty I Nc 9349/14 z 20.01.2015 r. i I Nc 1722/14 z 28.01.2015 r.
dot. ww. kwot.

W 2015 r. w okresie od wrzesnia do grudnia dokonywano wplat na poziomie
biezEjcych obciazeh. Z uwagi na brakwplat w okresie od stycznia do sierpnia
zadluzenie wzrosto. Wplaty komornicze.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 23.419,19 zl
(naleznosc glowna: 16.457,51 zt, odsetki: 6.961,68 zl);
- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 16.04.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 9349/14
(egzekucja w toku);
- wniosek do komornika sadowego pray Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 16.04.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 1722/14
(egzekucja w toku);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 24.348,89 zt
(naleznosc glowna: 17.053,00 zl, odsetki: 7.295,89 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 24.821,27 zl
(naleznosc glowna: 17.184,85 zl, odsetki: 7.636,42 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 24.846,20 zl
(naleznosc glowna: 16.805,96 zl, odsetki: 8.040,24 zl).

Bez uwag.

23. (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 8.728,22 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 1.785,22 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 10.513,44 zl
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Odsetki:

(zal. nr 33)
1.778,24 zt

Umowa najmu lokalu socjalnego zawarta na okres od 20.10.2013 r.
do 28.10.2015 r. W latach 2013, 2014 lokator nie dokonat zadnej wplaty
czynszu i oplaty eksploatacyjnej. Umow? najmu wypowiedziala Gmina z uwagi
na brakoplat czynszowych. Umowa ulegla rozwiazaniu 31.03.2015 r. Lokal
nie zostal przekazany ABK.
W 2015 r. brak wplat lokatora.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 10.371,24 zl
(naleznosc glowna: 9.283,88 zl, odsetki: 1.087,36 zt);
- informacja z 15.04.2015 r. dla Wydzialu Spraw Spolecznych o sytuacji lokalu
i zalegtosciach czynszowych;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 10.718,79 zl
(naleznosc glowna: 9.445,68 zl, odsetki: 1.273,10 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 11.371,54 zl
(naleznosc glowna: 9.905,50 zl, odsetki: 1.466,04 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 12.335,03 zt
(naleznosc glowna: 10.625,33 zt, odsetki: 1.709,70 zt);
- wyrok eksmisyjny Sadu Rejonowego w Gdyni z 29.10.2015 r. (sygn. akt I C
786/15).
W maju 2016 roku wszcz?to procedur? w celu przygotowania pozwu o zaplat?
zaleglosci i skierowanie sprawy do sadu (zal. nr 34).

Bez uwag.

24.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc:
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.:
Wplaty w 2015 r.:
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.:
Zadluzenie na koniec 2015 r.:

Odsetki:

(zal. nr 35)

0,00 zl
2.256,77 zl
1.663,50 zl

0,00 zt
593,27 zl

5,64 zt

(lokal socjalny)

Zaleglosci w platnosci od 2012 r. (po sptacie poprzedniego zadtuzenia).
W2013 r. ABK wystapita do Wydzialu Spraw Spolecznych z wnioskiem
o rozwiazanie stosunku najmu z uwagi na zaleglosci czynszowe. W grudniu
2013 r, Wydziat Spraw Spolecznych wszczaj stosownq procedur?. W grudniu
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2014 r. odstapiono od prowadzeniapost?powania zmierzajspego do rozwiazania
umowy najmu z uwagi na splat? zadluzenia.
W2015 r. w maju i w czerwcu wystapila nadplata jednak kolejne wplaty
nie pokryly rocznego przypisu.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 154,28 zl
(naleznosc glowna: 154,28 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 553,08 zl
(naleznosc glowna: 549,78 zt, odsetki: 3,30 zl).

Bez uwag.

25. (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 21.768,68 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 2.866,58 zl
Wplaty w 2015 r.: 3.291,88 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 21.343,38 zl
Odsetki: 9.216,10 zl
(zal. nr 36)

Zaleglosci z lat ubieglych. Od 30.11.2013 r. lokal zajmowany bezumownie.
Zobowiazanie z 16.01.2012 r. do splaty zaleglosci w wysokosci 18.043,33 zl
po 150 zl miesi?cznie.
Na posiedzeniu Koiegiumz 28.01.2014 r. Prezydent Miasta Gdyni zapoznal si?
z informacja_ na temat sytuacji bytowej dluznika i pomimo posiadanego
zadluzenia nie wdrozyl procedury o wydanie lokalu.
W 2014 roku skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni pozwy o wydanie
nakazu zaplaty kwot 28.883,12 zl za okresy umowne (od 01.09.2006 r.
do 31.10.2007 r. i od 01.06.2008 r. do 29.11.2013 r.) oraz 2.382,07 zl za okresy
bezumowne (od 01.11.2007 r. do 29.11.2007 r. i od 30.11.2013 r.
do 30.09.2014 r.). W 2015 roku uzyskano nakazy zaplaty I Nc 9077/14
z 07.01.2015 r. i I Nc 1692/14 z 24.02.2015 r. dot. ww. kwot.

W 2015 r. wplaty w lacznej kwocie na poziomie biezacych obeiazeh. Wplaty
komornicze. Opr6cz wplat komomiczych dokonano 4 wplat na taczn§ kwot?
801,00 zl.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 30.110,83 zl
(naleznosc glowna: 22.424,26 zl, odsetki: 7.686,57 zl);
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- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 16.04.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 9077/14 -
wdniu 22.04.2015 r. komornik sporzadzi! protokol, w ktorym dtuzniczka
zobowiazata si? do splaty zadtuzenia w ratach po 250 zt miesi?cznie; w pismie
z 24.04.2015 r. skierowanym do komornika wyrazono zgod? na splat?
zadtuzenia w ratach po 300 zt miesi?cznie platnych do komornika;
post?powanie egzekucyjne jest w toku;
- pismem z 23.04.2015 r. dtuzniczka zwrocila si? do Prezydenta Miasta Gdyni
z prosba^ o umorzeniezadluzenia - na posiedzeniu Koiegium w dniu
02.06.2015 r. Prezydent Miasta Gdyni nie wyrazil zgody na umorzenie
zadluzenia i zobowiazai ABK do kontynuowania dzialan wynikajacych zarowno
z nakazuzaplaty,jak rowniez tych, ktorenie s^ obj?te nakazem zaplaty.
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 30.056,27 zl
(naleznosc glowna: 21.929,48 zt, odsetki: 8.126,79 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 29.843,41 zl
(naleznosc glowna: 21.285,95 zt, odsetki: 8.557,46 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 31.052,47 zl
(naleznosc glowna: 21.976,98 zl, odsetki: 9.075,49 zl).

Bez uwag.

26. (lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 938,42 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 2.531,58 zl
Wplaty w 2015 r.: 2.270,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 2.174,30 zl
Nota windykacyjna 1.000,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 25,70 zl
Odsetki: 3.218,65 zl
(zal. nr 37)

Zadluzenie z lat ubieglych. Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 8.01.2009 r.
sygn. akt I C 1340/08 nakazujacy eksmisj? z lokalu wszystkich lokatorow.
Wyrok Saa"u Okr?gowego w Gdahsku z 9.11.2010 r. przyznajaxy
prawo do lokalu socjalnego.
18.10.2010 r. skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni przeciwko dluznikom
pozew o zaptat? za okres bezumowny uzyskujac nakaz zaplaty z 22.10.2010 r.
sygn. akt I Nc 6160/10 na kwot? 7.547,03 zt plus 1.294,50 zl koszty procesu.
W dniu 01.12.2010 r. skierowano do komornika sadowego wniosek o wszcz?cie
egzekucji na podstawie nakazu zaplaty. W toku egzekucji KM 2086/10
komornik przekazal wierzycielowi kwot? 2.468,65 zl i 31.12.2013 r. wydal
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X.

postanowienie o umorzeniu post?powania wobec stwierdzenia dalszej
bezskutecznosci egzekucji.
Wtoku egzekucji dluznicy dokonali wplat na poczet optat biezspych
i zadluzenia.

W 2015 r. dokonywano wplato roznej wysokosci, ktore wraz z dodatkiem
mieszkaniowym w wi?kszosci pokryly biezace i zalegle zobowiazania
(bez odsetek).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- ostateczne wezwanie przedsadowe do zaplaty wierzytelnosci z tytulu
nieuiszczenia oplat zwiazanych z uzytkowaniem lokalu gminnego
z 05.03.2015 r.-5.365,59 zl;
- zobowiazanie lokatorki z 11.03.2015 r. do splaty ww. zadtuzeniaw ratach
miesiecznych w kwocie 60 zl z rownoczesnym wstrzymaniem naliczania
odsetek, brak platnosci dwoch kolejnych rat spowoduje wymagalnosc calego
zadluzenia;

- notatka sluzbowa z 14.07.2015 r. sporzadzona przez pracownika windykacji,
uzasadniajaca wstrzymanie wysylania upomnieh

do zaplaty zaleglosci z uwagi na fakt, ze dluznicy dokonujq. regulamych wplat
i korzystajq z dodatku mieszkaniowego, a zadluzenie systematycznie maleje;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 4.063,94 zt
(naleznosc glowna: 845,94 zl, odsetki: 3.218,65 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 3.574,11 zl
(naleznosc glowna: 355,46 zl, odsetki: 3.218,65 zl);

Bez uwag.

27.

Bilans otwarciaw 2015 r. - zaleglosc: 11.356,32 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.850,55 zl
Wplaty w 2015 r.: 4.901,00 zl
Dodatek mieszkaniowyw 2015 r.: 0,00 zl
Nota Windykacyjna (koszty sqdowe iegzekucyjne): 1.260,35 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 13.566,22 zl
Odsetki: 1.715,31 zl
(zal. nr 38)

Umowanajmu lokalu socjalnego zawarta na okres od 08.01.2013 r.
do 07.01.2014 r. (od08.01.2014 r. lokal zajmowany bezumownie).
W2014 roku skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni pozwy o wydanie
nakazu zaplaty kwot 6.063,19 zl za okres umowny (od 01.01.2013 r.
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do 07.01.2014 r. i 3.487,21 zt za okres bezumowny (od 08.01.2014 r.
do 31.07.2014 r.). Uzyskano nakazy zaplaty I I Nc 7928/14 z 18.12.2014 r.
i I Nc 1522/14 dot. ww. kwot.

W2015 roku zawarto umow? najmu na okres od 17.02.2015 r. do 16.02.2017 r.
W2015 r. dokonano jednej wplaty (wplata komomicza) w wysokosci
niepokrywajacej biezaxych obciazeh. Zadluzenie wzroslo.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- w dniu 17.02.2015 r. Prezydent Miasta Gdyni skierowal

do zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego na okres dwoch lat oraz zadecydowal o odstapieniu
od proceduiy wydania lokalu i o zobowiazaniu

do ponoszenia naleznych miesi?cznych
oplat i czynszu oraz do uregulowania zadtuzenia w czasie trwania stosunku
najmu (w przeciwnym razie nastapi kontynuowanie procedury wydania lokalu);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 06.03.2015 r. nakwot? 14.018,91 zt
(naleznosc glowna: 12.609,20 zl, odsetki: 1.409,71 zl);
- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 12.03.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I Nc 1522/14 -
komornik sci^gnal; kwot? wynikajacq z nakazu;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 12.093,47 zl
(naleznosc glowna: 10.378,16zt, odsetki: 1,715,31 zl);
- wniosek do komornika sadowego pray Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 03.09.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty I 1 Nc 7928/14 -
postanowienie z 28.01.2016 r. o umorzeniu post?powania wobec stwierdzenia
bezskutecznosci egzekucji;
- ostateczne wezwanie przedsadowe do zaplaty z 16.09.2015 r. na kwot?
13.058,81 zl;
- pismo z 25.09.2015 r. w odpowiedzi na pismo komornika sadowego -
przychylono si? do wniosku dluznikow o splat? zadtuzenia w ratach
miesi?cznych po 1.000 zlpoczawszy od pazdziemika 2015 roku (uiszczanych
poprzez komornika);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 14.614,55 zt
(naleznosc glowna: 12.899,24 zl, odsetki: 1.715,31 zl).

Bez uwag.

28.

Bilans otwarcia w 2015 r. ~ zaleglosc: 25.279,74 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 899,36 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
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Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 26.179,10 zl
Odsetki: 16.496,58 zl
(zal. nr 39)

Zaleglosci z lat ubieglych. Na podstawie umowy najmu lokalu z 24.09.1999 r.
wlokalu zamieszkiwala . Po jej smierci w2006 r. okazalo si?,
ze mieszkat tam przez 5 lat . Zgodnie z przepisem art. 691 k.c.

wstapil w stosunek najmu po zmarlej najemczyni. Z uwagi na brak
oplat czynszowych wypowiedziano umow? najmu, umowa ulegla rozwiazaniu
31.10.2008 r.

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Gdyni z 15 maja 2009 r. sygn. akt I C 239/09
nakazano opuszczenie lokalu.
16.01.2012 r. uznal roszczenie z tytulu zaleglosci w optatach za lokal

w wysokosci 23.026,37 zt.
W2015 r. nie dokonano zadnej wplaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- pozew w post?powaniu upominawczym z 22.12.2014 r. o wydanie nakazu
zaptaty kwoty 22.385,31 zt wraz z naleznymi odsetkami, naleznosci dot. okresu
01.11.2008 r.-31.08.2014 r.;
- pozew z 22.01.2015 r. o zaplat? zaleglosci czynszowych w kwocie
15.167,15 ztza okres od 01.08.2005 r. do 31.10.2008 r.
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 40.586,51 zt
(naleznosc glowna: 25.956,48 zl, odsetki: 14.640,03 zl);
- Sad Rejonowy w Gdyni 16.03.2015 r. wydal postanowienie sygn. akt
I 1Nc 310/15, w ktorym odrzucil pozew z uwagi na smiec pozwanego, ktora
nastapita - przed wniesieniem powodztwa;
- lokal zostai przej?ty przez ABK 08.04.2015 r.

Bez uwag.

29.

Bilans otwarcia w 2015 r.-zaleglosc: 132.125,39 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 19.830,31 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 151.955,70 zl
Odsetki: 87.897,77 zt
(zal. nr 42)
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Zaleglosci z lat ubieglych - od 2003 r. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
z 02.12.2003 r. S^d Rejonowy w Gdyni w wyroku z 20.11.2008 r. sygn. akt
IC 978/08 nakazal eksmisj? wszystkich osob zamieszkujacych lokal z prawem
do lokalu socjalnego.
23.10.2009 r. Sad Rejonowy w Gdyni wydal nakaz zaplaty kwoty 17.654,17 zl
wraz z ustawowymi odsetkami od 13.10.2009 r. do dnia zaplaty (sygn. akt
I Nc 1651/09) - nakaz dotyczyl zaleglosci powstalych od 2003 r.
do 31.08.2009 r.

Wniosek o wszcz?cie egzekucji z 10.12.2009 r. skierowano do komornika
sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni. 03.02.2010 r. komornik wydal
postanowienie o umorzeniu egzekucji wobec stwierdzenia jej bezskutecznosci.
Wobec tego, ze klauzul? wykonalnosci nakazu zaplaty sygn. akt VII Nc 8550/09
uzyskano z Sadu ze wzgl?dow proceduralnych dopiero 09.09.2010 r.
w tej sprawie nie wyslano do komornika wniosku o wszcz?cie egzekucji, gdyz
wczesniej komornik wydal postanowienie o umorzeniu postepowania
egzekucyjnego nie przekazujac wierzycielowi zadnej kwoty z zasadzonej
naleznosci.

W styczniu 2012 r. uznata roszczenie z tytulu zaleglosci
w oplatachw wysokosci 117.466,64 zl i zobowi^zala si? do splaty zadluzenia
po 300 zt miesi?cznie. Zgodnie z art.123 § I pkt 2 k.c. uznanie roszczenia
przez dluznikaprzerywa bieg przedawnienia. Roszczenie przedawnia si?
dopiero po uplywie 3 lat od daty uznaniatj. w dniu 20.05.2015 r. Wywiad
srodowiskowy przeprowadzony przez pracownika Administracji wykazal,
ze dluznik nie posiada stalej pracy zarobkowej. Z tych przyczyn wstrzyrnano
skierowanie sprawy do Sqdu (pozew o zaptat?) gdyz oplata s^dowa (wpis
stosunkowy) za bezumowne korzystanie z lokalu wynosi 5% przedmiotu
roszczenia. W tym przypadku wpis stosunkowy od kwoty 118.888,03 zl
wynioslby 5.945 zt.
W 2015 r. nie dokonano zadnej wplaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-18.02.2015 r. podj?to decyzj? o odstapieniuod dalszego dochodzenia
roszczenia na drodze sadowej z przyczyn ekonomicznych. Zaspokojenie
wierzytelnosci Gminy przez dluznika jest w obecnym stanie niemozliwe.
- wezwanie przeds^dowe z 12.03.2015 r. do zaplaty zaleglosci czynszowych
w kwocie 213.307,48 zl (stan zadluzenia na 28.02.2015 r.);
- postanowienie komornika sadowego z 23.04.2015 r. o umorzeniu egzekucji
naleznosci zasadzonych wyrokiem Sadu Rejonowego w Gdyni z 23.10.2009 r.
sygn. akt I Nc 1651/09 z uwagi na jej bezskutecznosc;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 222.421,70 zl
(naleznosc glowna: 141.972,21 zl, odsetki: 80.449,49 zl);
- w lipcu2015 r. ABK ustalilo kto zamieszkuje lokal potozony w budynku
przy ;
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- 07.09.2015 r. do pelnoletnich lokatorow zamieszkujacych wprzedmiotowym
lokalu J

skierowano wezwanie przedsadowe do zaplaty zaleglosci
czynszowych z okresu od 01.09.2009 r. do 31.08.2015 r. w kwocie
114.630,24 zt (naleznosc glowna: 92.867,40 zl, odsetki: 21.762,84 zl)-
-upomnienie ozaplat? zaleglosci z09.09.2015 r. na kwot? 229 283 62 zl
(naleznosc glowna: 145.953,81 zl, odsetki: 83.329,81 zl);
-upomnienie ozaplat? zaleglosci z30.11.2015 r. na kwot? 237 287 58 zl
(naleznosc glowna: 150.397,47 zl, odsetki: 86.890,58 zl).

Bez uwag.

30.

Bi lans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 110,87 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 2.36502 zl
Wplaty w2015 r.: 2.987,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0 00 zl
Nadplata na koniec 2015 r.: 505^4 zl
Odsetki: 0;00 z}
(zat. nr 43)

W2014 r. splacono zadluzenie z lat ubieglych. Na koniec 2014 r. niewielkie
zadluzenie.

W2015 r. wplaty przekroczyty wartosc zobowiazah.

Bez uwag.

31 (lokalsocjalny)

Od 29.02.2016 r. akta znajduja si? wWydziale Spraw Spolecznych UMG (akta
przekazano wcelu skierowania do sijdu sprawy oeksmisj?).
(zal. nr 44)

Bilans otwarcia w2015 r. - nadplata: 38,12 zl
Wymiar czynszu i oplat w2015 r.: 2.89136 zl
Wplaty w2015 r.: 3.400,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: o,00 zl
Nadplata na koniec 2015 r.: 546,76 zl
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Odsetki: 0,00 zt
(zal. nr 45)

Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 30.08.2007 r. zawartana czas
nieokreslony. Wczesniejsze zadluzenie splacono wmaju 2014 r.
W2015 roku regulame wplaty wwysokosci przekraczajacej biezace obciazenia.
Na koniec marca 2015 roku na koncie lokalu widnialo zadtuzenie w kwocie
298,64 zt. Wpozostatych miesiacach 2015 roku na koncie lokalu widniary
nadplaty.

Bez uwag.

33.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 12.778,56 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.294,48 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 18.073,04 zl
Odsetki: 1.664,55 zl
(zal. nr 46)

zwrocil si? o uzyskanie tytulu prawnego do lokalu po zmarlej

14.01.2013 r. Wydziai Spraw Spolecznych poinformowal, ze
nie spelnia dyspozycji przepisu art. 691 § 1-3 Kodeksu Cywilnego,

gdyz nie zamicszkiwal i nie prowadzil z nia
wspolnego gospodarstwa domowego. Do praedmiotowego lokalu wprowadzit
si? po smierci Z uwagi napowyzsze nie mozna potwierdzic uprawnieh
do lokalu W tym samym pismie zostat
zobowiazany do oproznienia lokalu z osob i rzeczy i przekazania lokalu
do dyspozycji ABK.
Wyrokiem Sadu Rejonowego w Gdyni z 17.12.2013 r. sygn. akt I C 461/13
zasadzono eksmisj? z praedmiotowego
lokalu.

Zgon lokatora
Wprzedmiotowym lokalu po zgonie niktnie byl
zameldowany na pobyt stary.
W2015 r. na prosb? Wydzialu Spraw Spolecznych o ustalenie, kto zamieszkuje
lokal i ewentualne zabezpieczenie lokalu przed nielegalnym zaj?ciem, ABK
ustaliia, ze w lokalu nikt nie zamieszkuje. Lokal nie zostal przekazany doABK,
W 2015 r. nie dokonano zadnej wplaty.
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X.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- 15.04,2015 r. po ustaleniu aktualnego adresu zony zmartego
najemcy, zostalo skierowane do niej wezwanie przedsadowe o zaplat?
16.736,73 zl (naleznosc glowna: 14.552,18 zl, odsetki: 2.184,55 zl) za okres
bezumownegokorzystania z lokalu od 01.04.2012 r. do 31.03.2015 r.

Brak dzialan windykacyjnych w drugim poiroczu 2015 r.

34.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 7.375,00 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 6.655,14 zl
Wplaty w 2015 r.: 420,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r. 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 13.610,14 zl
Odsetki: 587,71 zl
(zal. nr 48)

wstapila w stosuneknajmu lokalu po

Zadtuzenie z lat ubieglych.
26.05.2014 r. lokator podpisal zobowiazanie, w ktorym
uznal roszczenie z tytulu zaleglosci w oplatach za wynajmowany lokal
wkwocie 4.784,66 zt i zobowiazat si? do splaty zadtuzenia w miesi?cznych
ratach po 250 zl.
Na posiedzeniu Koiegium w dniu 16.12.2014 r. Prezydent Miasta Gdyni
zadecydowat o:
- wstrzymaniu post?powaniazmierzajqcego do rozwiazania umowy najmu
lokalu do 31.12.2016 r.;
- wyrazeniu zgodyna splat? zadluzenia obciazaj§cego konto lokalu w ratach
w terminie do 31.12.2016 r.;
- wstrzymaniu naliczania odsetek do 31.12.2016 r.;
- kontynuowaniu post?powania zmierzajacego do rozwiazania umowy najmu
lokalu po 31.12.2016 r. w przypadku niewywiazania si? z podj?tych
zobowiazah.

W2015 roku dokonano tylko dwoch wplat w lacznej kwocie niepokrywajacej
biezgcych obciazeii.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 8.808,17 zl
(naleznosc glowna: 8.220,46 zl, odsetki: 587,71 zl);
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- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 10.518,07 zl
(naleznosc glowna: 9.930,36 zl, odsetki: 587,71 zl);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 11.834,89 zl
(naleznosc glowna: 11.247,18 zl, odsetki: 587,71 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 13.556,51 zt
(naleznosc glowna: 12.968,80 zl, odsetki: 587,71 zl).

Bez uwag.

35.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegiosd: 7.832,86 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.791,80 zl
Wplaty w 2015 r.: 13.893,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 499,35 zl
Odsetki: 0,00 zt
(zal. nr 49)

Zaleglosci z lat ubieglych.
W2006 r. wszcz?to post?powanie o rozwiazanie stosunku najmu z uwagi
na zaleglosci w optatach. Po dokonaniu splaty naleznosci glownej w kwietniu
2010 r. odstapiono od prowadzenia post?powania. Do zaplaty pozostaly odsetki.
Wlistopadzie 2010 r. z uwagi nazadluzenie ponownie wszcz?to post?powanie
wsprawie rozwiazania stosunku najmu. Sprawa zakohczyla si? w kwietniu
2011 r. splaty zadtuzenia. Od maja do kohca 2011 r. nie dokonano zadnej
wplaty. Po wielokrotnych monitach splata nastapita w lipcu 2012 r.
We wrzesniu 2012 r. najemcyuzyskali zgod? na poszerzenie lokalu
i od pazdziemika zaprzestali dokonywania wplat.
W2013 r. wplacono 3 wplaty wnierownej wysokosci, ktore nie pokryty
biezacych zobowiazah.
Infbrmacja Wydzialu Spraw Spolecznych UMG z 26.11.2013 r., ze najemca
zobowiazal si?splacic calosc zadluzenia do 15.12.2013 r. Ze zobowiazania si?
nie wywiazal.
19.12.2013 r. lokatorzy zlozyli zobowiazanie, ze splac^ zaleglosci
do 15.02.2014 r.

W2014 r. dokonano 5 wplat, ktore nie pokryly biezacych zobowiazah.
W dniu 20.05.2014 r. na posiedzeniu Koiegium Prezydenta Prezydent Miasta
Gdyni zdecydowal o:
- wyrazeniu zgody na splat? zadluzenia w ratach w terminie do 31.05.2015 r.;
- wstrzymaniu post?powania zmierzajacego do rozwiazania umowy najmu
do 31.05.2015 r.;

45 G^h
;



- wstrzymaniu naliczania odsetek do 31.05.2015 r.;
-kontynuowaniu post?powania zmierzajacego do rozwiazania umowy najmu
po 31.05.2015 r. wprzypadku niewywiazania si? z podj?tych zobowiazah.
Wkwietniu 2015 roku dokonano calkowitej splaty zadluzenia. Od maja
do pazdziemika 2015 roku na koncie lokalu widnialy nadplaty. Nakoniec 2015
roku na koncie lokalu widnieje zadtuzenie wwysokosci nieprzekraczaj^cej
miesi?cznego wymiaru czynszu.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. nakwot? 8.430,45 zt
(naleznosc glowna: 7.662,76 zt, odsetki: 767,69 zt);
- pismo Wydzialu Spraw Spolecznych UMG znak MS.7143.1.99.2013
z20.05.2015 r. informujace o odstapieniu od prowadzenia post?powania
zmierzajacego do rozwiazania umowy najmu lokalu;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. nakwot? 982,97 zl (naleznosc
glowna: 980,27 zt, odsetki: 2,70 zt).

Bez uwag.

36.

(lokal socjalny)

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 16.579,37 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 4.434,28 zl
Wplaty w 2015 r.: 2.657,50 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 18.356,15 zl
Odsetki: 5.116,54 zl
(zal. nr 50)

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - socjalnego zawarta na okres
od 27.11.2009 r. do 30.11.2010 r. Brak kryterium dochodowego uprawniaj^cego
do zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego - socjalnego.
Zaleglosci w ptatnosciach odszkodowania.
Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z 20.11.2012 r. o odstapieniu
od zobowiazania wynaj?cia lokalu naczas nieokreslony w innym budynku
i wdrozeniu procedury wydania Gminie bezumownie zajmowanego lokalu.
Wyrokiem Sadu Rejonowego w Gdyni z 10.10.2013 r. (sygn. akt I C 449/13)
nakazano

oproznic, opuscic i wydac Gminie Gdynia lokal
przy i orzeczono o uprawnieniu ww. osob do lokalu socjalnego.
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Wydzial Spraw Spolecznych wszczaj post?powanie zmierzajace
do wskazania lokalu socjalnego dla osob wymienionych wtresci wyroku.
W2015 r. nieregulame wplaty niepokrywajace rocznego zadluzenia
czynszowego (wplaty komornicze).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- pozew z 06.02.2015 r. o wydanie nakazu zaplaty nakwot? 18.918,39 zl
za okres bezumownego korzystania z lokalu (01.04.2012 r. - 31.10.2014 r.);
-nakaz zaplaty z 19.02.2015 r. (sygn. akt I Nc 154/15) na kwot? 18.918,39 zl;
- wniosek z 08.06.2015 owszcz?cie egzekucji znakazu zaplaty z 19.02.2015 r.;
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 22.801,24 zl
(naleznosc glowna: 18.607,76 zl, odsetki: 4.193,48 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z9.09.2015 r. na kwot? 23.011,18 zl
(naleznosc glowna: 18.447,55 zl, odsetki: 4.563,63 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z30.11.2015 r. na kwot? 23.313,21 zl
(naleznosc glowna: 18.316,46 zl, odsetki: 4.996,75 zl).

Bez uwag.

37.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 64.329,26 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 7.617,07 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 71.946,33 zl
Odsetki: 42.001,62 zl
(zal. nr51)

Zaleglosci z lat ubieglych. Wyrok Saa*u Rejonowego w Gdyni z 14.06.2007 r.
sygn. akt. I C 50/7 nakazujacy opuszczenie zajmowanego lokalu z prawem
do lokalu socjalnego.
W2012 roku uzyskano nakazy zaplaty I 1 Nc 165/12 z 19.01.2012 r. kwoty
23.097,82 zl za okres umowny (od 01.10.2002 r. do 30.06.2006 r.) i I Nc 34/12
z 20.01.2012 r. kwoty 39.329,71 zl za okres bezumowny (od 01.07.2006r.
do 30.11.2011 r.

Wmarcu i kwietniu 2012 roku skierowano do komornika sadowego przySadzie
Rejonowym w Gdyni wnioski o wszcz?cie egzekucji z ww. nakazow zaplaty.
Wdniu 27.12.2012 r. komornik wydal postanowienie o umorzeniu egzekucji
z obu nakazow zaplaty z powodu bezskutecznosci egzekucji. W toku
post?powania egzekucyjnego komornik nie przekazal wierzycielowi zadnej
kwoty, a dluznik sam nie dokonal zadnej wplaty.
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16.09.2014 r. skierowano do komornika ponownie dwa wnioski o wszcz?cie
egzekucji z nakazow zaplaty 11 Ncl65/12 i I Nc 34/12.
W teczce lokalu znajduje si? wyjasnienie Kierownika ABK z 25.09.2014 r.
Wskazano w nim, ze nie sporz^dzano kolejnego pozwu o zaplat?, gdyz
uzyskane nakazy zaplaty I 1Nc 165/12 i I Nc 34/12 obejmuj^ zasadzenie wobec
dluznika kwoty do zaplaty 62.427,53 zl plus koszty procesu. Wniesiona oplata
sadowa za okres bezumowny oraz sama naleznosc glowna bylybytakze
niesci^galne z powodu bezskutecznosci egzekucji.
Wdniu 27.11.2014 r. komornik ponownie wydal postanowienie o umorzeniu
post?powania wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.
Wteczce lokalu znajduje si?anulowany pozew do SaduRejonowego w Gdyni
dot. kwoty 22.648,49 zl (naleznosc glowna: 18.894,35 zl, odsetki: 3.754,14 zl)
zadluzenia za okres bezumowny od 01.12.2011 r. do 30.09.2014 r. (wczesniej
wyslano wezwanie przedsadowe z 01.10.2014 r.).
Pismem z 23.02.2015 r. zwrocila si? do Kierownika
ABK z prosb§ o podj?cie decyzji o odstapieniu dochodzenia roszczenia
na drodze sadowej. W pismie wskazano, ze postanowienie komornika
o umorzeniu post?powania oraz brak wplat wskazuje, iz zaspokojenie
wierzytelnosci Gminy przez dluznikajest w obecnym stanie maio
prawdopodobne, a wr?cz niemozliwe. Wystapienie z kolejnym pozwem do sadu
naraziioby Gmin? wylaeznie na dodatkowe koszty, a nast?pniekoszty
post?powania egzekucyjnego bez oczekiwanego rezultatu. Kierownik ABK
zaakceptowata wniosek.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 102.974,16 zl
(naleznosc glowna: 65.819,99 zl, odsetki: 37.154,17 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 105.767,53 zl
(naleznosc glowna: 67.278,54 zl, odsetki: 38.488,99 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 108.543,92 zl
(naleznosc glowna: 68.693,15 zl, odsetki: 39.850,77 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 112.678,14 zl
(naleznosc glowna: 71.153,25 zl, odsetki: 41.524,89 zl).
Pismem znak MS.71409.14.2009 z 25.01.2016 r. Wydzial Spraw Spolecznych
UMG skierowal do zawarcia

umowy najmu lokalu socjalnego (lokal
administrowany przez Administracj? Budynkow Komunalnych nr 4 w Gdyni).
Do dnia zakohczenia kontroli lokatorzy nie opuscili i nie zdali lokalu
przy . Kontrolujace ustalify, ze lokal ma zostac
przekazany ABK do konca czerwca 2016 r., po podpisaniu umowy najmu lokalu
socjalnego.

Bez uwag.

VJiCaIa, r\
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38.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 51.879,55 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.085,59 zl
Wplaty w2015 r.: 0,'o0 zl
Dodatek mieszkaniowy 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 56.965,14 zl
Odsetki: 50.247,44 zl
(zal. nr 52)

Zaleglosci z lat ubieglych. Rozwi^zanie umowy najmu lokalu z dniem
30.06.2009 r. zuwagi na zaleglosci czynszowe. Wyrok eksmisyjny Sadu
Rejonowego wGdyni z 04.03.2010 r., sygn. akt I C 1632/09.
Uznanie przez lokatora zadluzenia wwysokosci 51.677,55 zl (stan zadluzenia
na 30.04.2010 r.) z 12.10.2010 r. - w2013 r. uplynal okres przedawnienia
roszczenia.

Diuzniczka nie posiadata stalej pracy zarobkowej. ABK prowadzila
korespondencj? zMiejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej, do ktorego
diuzniczka zwrocila si? wcelu otrzymania pomocy spolecznej.
Zlych przyczyn wstrzymano skierowanie sprawy do Sadu (pozew ozaplat?),
poniewaz oplata sadowa za bezumowne korzystanie z lokalu wynosi 5%
przedmiotu roszczenia.

22.12.2014 r. wystapiono do Sadu Rejonowego wGdyni zpozwem za okres
umowny od 01.01.2001 r. do 30.06.2009 r.
04.02.2015 r. otrzymano z Sadu Rejonowego wGdyni nakaz zaplaty
I 1 Nc 9348/14.

Zgodnie z wezwaniem przedsadowym z 22.08.2014 r. wysokosc roszczenia
z tytulu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu na 31.07.2014 r.
wynosila wraz zodsetkami 29.438,96 zl (optata stosunkowa od tej kwoty
wynosita 1.472,00 zl).
Wzwiazku z tym wstrzymano si? z wystapieniem do Sadu Rejonowego
do chwili skierowania sprawy do komornika ipodj?ciu przez niego dzialan
windykacyjnych. Wprzypadku umorzenia post?powania przez komornika
wystapienie z kolejnym pozwem naraziloby Gmin? na dodatkowe koszty,
nast?pnie na koszty post?powania egzekucyjnego bez oczekiwanego rezultatu.
W 2015 r. brak wplat lokatora.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 99.303,74 zl
(naleznosc glowna: 52.303,01 zl, odsetki: 46.365,73 zl);
- wniosek z 16.04.2015 r. do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym
wGdyni o wszcz?cie egzekucji z nakazu zaplaty z 20.01.2015 r.;
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- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. nakwot? 101.530,34 zt
(naleznosc glowna: 54.094,26 zl, odsetki: 47.436,08 zl);
- postanowienie komornika sadowego z 29.06.2015 r. o umorzeniu
post?powania z uwagi na bezskutecznosc egzekucji;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 103.565,80 zl
(naleznosc glowna: 55.036,11 zl, odsetki: 48.529,69 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. na kwot? 106.296,16 zt
(naleznosc glowna: 56.426,78 zl, odsetki: 49.869,38 zl);

14.03.2016 r. Fundacja Niesiemy Pomoc zawiadomila ABK o smierci
(zm. 6.02.2016 r.) i przekazala klucze do lokalu

zajmowanego przez

Bez uwag.

39.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 180.294,51 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 12.512,53 zl
Wplaty w 2015 r.: 6.500,57 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 186.306,47 zl
Odsetki: 112.550,19 zl
(zal. nr 54)

Zaleglosci z lat ubieglych. Rozwiazanie umowy najmu 31.12.1996 r. z uwagi
na zaleglosci czynszowe.
Wyrok eksmisyjny z 19.02.2003 r. sygn. akt I C 27/03 z prawem do lokalu
socjalnego.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 20.10.2008 r. sygn. akt I C 1061/08
o zaplat? kwoty37.626,66 zl zaleglosci w oplatach za okres od 01.07.2005 r.
do 30.06.2008 r. Wniosek o wszcz?cie egzekucji do komornika sadowego
przy Sadzie Rejonowym w Gdyni z 17.03.2009r.
Nakaz zaplaty I Nc 1465/12 z 30.01.2013 r. dot. kwoty 66.256,38 zl (zaleglosci
woplatach zaokres od 01.07.2008 r. do 31.08.2012 r.). Wniosek o wszcz?cie
egzekucji do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 26.03.2013 r.

Zadluzenie sci^gane na biezaco przez komornika.
Wplaty w 2015 roku w lapznej wysokosci niepokrywaj^cej biezapych obciazeh.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-upomnienie ozaplat? zaleglosci z06.03.2015 r. na kwot? 282 324 15 zl
(naleznosc glowna: 182.739,96 zl, odsetki: 99.584,19 zl);
-wezwanie przedsadowe do zaplaty z 15.05.2015 r. na kwot? 45 128 99 zl
(Tne^£6Wnf 38'586'91 Zt' °dsetki: 6'542'08 z*> za okre* bezumownyod 01.09.2012 r. do 30.04.2015 r.;
-upomnienie ozaplat? zaleglosci z09.06.2015 r. na kwot? 286 372 11 zl
(naleznosc glowna: 183.151,95 zl, odsetki: 103.220,16 zl)-
-pismo znak MS.71409.40.2003 z17.07.2015 r. wodpowiedzi na prosb?
skierowana do Prezydenta Miasta Gdyni - zaproszenie do zgloszenia si?
na osobista. interwencj? (do wiadomosci ABK);
-notatka sluzbowa z26.08.2015 r. - ustalono (informacje uzyskane
od sasiadow), ze wlokalu przebywaja cztery osoby:

- upomnienie ozaplat? zaleglosci z09.09.2015 r. na kwot? 289.952 18 zl
(naleznosc glowna: 183.062,54 zl, odsetki: 106.889,64 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z30.11.2015 r. na kwot? 296.577 34 zt
(naleznosc glowna: 185.266,47 zl, odsetki: 111.310,87 zl).

W2016 r. wyslano wezwanie przedsadowe do zaplaty z09.02.2016 r. na kwot?
59.370,57 zt (naleznosc glowna: 50.043,21 zt, odsetki: 9.327,36 zt) za okres
bezumowny od 01.09.2012 r. do 31.01.2016 r.

Specjalista ds. windykacji przedlozyta wyjasnienia dotyczace
etapu post?powania w sprawie (wzwiazku z kierowaniem do dluznikow
kolejnych wczwah przedsadowych i brakiem pozwu ozaplat?).
Zww. wyjasnieh wynika, ze w2015 roku wysylane byly upomnienia
iwezwania do zaplaty. Wlutym 2016 roku zostaly wystane wezwania
przedsadowe. Pozew ozaptat? jest napisany ioczekuje na podpis radcy
prawnego i oddanie do sadu (zal. nr 55).

Bez uwag.

40.

Bilans otwarcia w2015 r. -zaleglosc: 38.512.51 zl
Wymiar czynszu i oplat w2015 r.: 2.786,70 zl
Wplaty w 2015 r.: 22.153,73 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 19.145,48 zl
odsetki: 9.118,97 zl
(zal. nr 56)
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Zaleglosci z lat ubieglych. Lokal przej?ty zzasobow wojska.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 21.05.2007 r. zawarta na czas
nieoznaczony.
Uznanie zaleglosci czynszowych z09.07.2009 r. na kwot? 16.821,84 zl.
Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu Koiegium Prezydenta wdniu
25.05.2010 r. wyrazil zgod? na ostateczn^ splat? zadluzenia do 31.05.2011 r.
iwstrzymal naliczanie odsetek do 31.05.2011 r. Wwyznaczonym terminie
nie splacono zadluzenia.
Rozwiazanie umowy najmu 31.10.2011 r.
Uznanie przez lokatora wdniu 16.01.2012 r. kwoty 38.689,60 zl zaleglosci
ztytulu oplat czynszowych i zobowiazanie do splaty zadluzenia w36 ratach.
Wyrok eksmisyjny Sadu Rejonowego wGdyni z08.01.2013 r. sygn. akt
I C 1075/12 z prawem do lokalu socjalnego.

W2013 roku skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni pozwy o wydanie
nakazu zaplaty kwot 45.613,55 zl (naleznosc glowna: 30.730,78 zl, odsetki:
14.882,77 zl) za okres umowny (od 01.10.2006 r. do 31.10.2011 r.)
oraz 8.765,89 zl (naleznosc glowna: 7.861,61 zl, odsetki: 904,28 zt) za okres
bezumowny (od 01.11.2011 r. do 30.09.2013 r.). W2014 roku uzyskano nakazy
zaplaty I 1Nc 6645/13 z 27.01.2014 r. i I Nc 1389/13 z 18.02.2014 r.
dot. ww. kwot.
06.05.2014 r. i 15.05.2014 r. skierowano do komornika wnioski o wszcz?cie
egzekucji na podstawie nakazow zaplaty I 1Nc 6645/13 i I Nc 1389/13
(dot. kwot 45.613,55 zl i 8.765,89 zl) - egzekucja wtoku.
19.05.2014 r. lokator uznal zaleglosci czynszowe w kwocie 49.134,02 zl.
Lokator nie zobowiqzal si? do splaty - na druku zobowiazania znajduje si?
notka, z ktorej wynika, ze lokator nie ma pracy i ze dokonywane sa_ potnpenia
ze swiadczeh wyplacanych przez ZUS.

Wplaty w2015 roku wwysokosci przekraczajapej biezaee zobowiazania
(wplaty komornicze). Zadluzenie znaczapo zmalato.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 06.03.2015 r. na kwot? 43.770,88 zt
(naleznosc glowna: 36.561,10 zl, odsetki: 7.209,78 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 09.06.2015 r. na kwot? 39.780,97 zl
(naleznosc glowna: 31.930,27 zl, odsetki: 7.850,70 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 09.09.2015 r. na kwot? 36.674,84 zl
(naleznosc glowna: 28.233,93 zl, odsetki: 8.440,91 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 30.11.2015 r. nakwot? 28.835,67 zl
(naleznosc glowna: 19.841,27 zl, odsetki: 8.994,40 zl).

Bez uwag.
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V. ADMINISTROWANIE WSPOLNOTAMI

MIESZKANIOWYMI

Kontrolujape zweryfikowaty gospodarnosc i rzetelnosc wykonywania
przez ABK zadan zwiazanych z zarzadzaniem wspolnotami mieszkaniowymi
w 10 losowo wybranych wspolnotach mieszkaniowych:

WspolnotaMieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnoty Mieszkaniowy przy na podstawie umowy
o sprawowanie administracji nieruchomosci^ wspolna^ polozong w Gdyni
przy (zwang w dalszym ciaju „Wspolnota/'), zawartej
15.09.1999 r. pomi?dzy wtascicielami lokali w wymienionej w tytule
nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzad

a Administracji Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, reprezentowan^ przez Jerzego Ziolkowskiego - Kierownika
ABK i Ew? Barahska^ - Gtownego Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzad
powierzyl, a Administrator (ABK) przyjaj sprawowanie zwyklego zarzadu
Wspolnota (zwane w dalszym ciggu administrowaniem), obejmujape:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczeh i urzadzeh

budynku sluzapych do wspolnego uzytku wszystkich lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezapa^ konserwacj?nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzadzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przegladow
oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego,

• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii elektrycznej, cieplej wody
i gazu, odprowadzenie sciekdw, wywozu smieci, uslugkominiarskich,
dzwigowych, zwiazanych z korzystaniem z RTV, domofonu itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow o wynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzadem,
• innych uslug w zakresie udzielonychprzez Zarzad pelnomocnictw.

W ww. umowie wskazano ponadto, ze Administrator przyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajacych zwykly zarzad w granicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzadu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwaly wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
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Wumowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytulu wykonywania
czynnosci wramach administrowania Wspolnota. (koszty eksploatacyjne)
wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu, platne wfonnie zaliczki
zgory do dnia 10 kazdego miesiaca. Srodki zaliczki gromadzone S$ zgodnie
z umowa_ na rachunku Wspolnoty,
Niezaleznie od srodkow gromadzonych na rachunku Wspolnoty (koszty
eksploatacyjne) utworzono wydzielony na odr?bnym rachunku fundusz
remontowy wwysokosci przeznaczony na remont budynku lub jego
cz?sci. Umow? w sprawie wykonania okreslonego remontu zawiera
Administrator na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zarzadem.
Zgodnie zumow% wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie ztresciq
podj?tych przez Wspolnot? uchwal. Zmiana wysokosci zaliczki i odpisu
na fundusz remontowy nie b?dzie wymagac aneksu i stanowic b?dzie integralna
cz?sc umowy.

Kontrolujace ustalily, ze w okresie od stycznia do lutego 2015 roku
obowiazywaty nast?pujace wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwala
Wspolnoty Mieszkaniowej z 12.03.2014 r.):
1. dla lokali mieszkalnych

a) nakoszty zwiazane z biezac*} dzialalnoscia /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

2. dla lokali uzytkowych badz lokali mieszk. prowadzqeych dzialalnosc
gospodarczq
a) na koszty zwiazane z biez^c^ dzialalnoscia /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

Wokresie od marca do gmdnia 2015 roku obowiazywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwala_ Wspolnoty Mieszkaniowej

z 25.02.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych

/m2 pow. uz.
1.

a) na koszty zwiazane z biezaca dzialalnoscia
b) na fundusz remontowy
c) na fundusz remontowy 01.05-30.09.2015 r. to" pow. uz.
dla lokali uzytkowych badz lokali mieszk. prowadzacych dzialalnosc
gospodarczq
a) na koszty zwiazane z biezacq dzialalnoscia /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy
c) na fundusz remontowy 01.05-30.09.2015 r.

/nr pow. uz.

/m pow. uz.
/m2 pow. uz.

Niezaleznie od srodkow przeznaczonych nakoszty utrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wlasciciel ponosi wydatki zwiazane z utrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie z ww. umowa. oplaty te moga^ bye realizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
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Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty i z tego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane s^ oplaty. Zmiana
w sposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqcych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z Radeq Prawnym
zadecydowano o nieaneksowaniu umowy o sprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej w calosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Na przedlozonej umowie znajduje si? podpis tylko jednej z dwoch osob
reprezentujqcych Zarzqd Wspolnoty (zal. nr 62).

Kontrolujaeym przedlozono nast?pujace umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqce prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug droga^

elektroniczna oraz umowa debetowej karty ptatniczej
, zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedziba. w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanymprzez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mlkluszka.

Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolng
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkowlokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sa. w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiacym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 28.12.2012 r. (rachunek dotyczacy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 28.12.2012 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych , zawartaw dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej „Klientem"),
reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin? Mikluszka.
W ramach umowy Bank zobowiqzat si? udostepnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
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na zasadach okreslonychw Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi praetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomiedzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
aWspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej „Klientem"),
reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin? Mikluszka.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi praetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny zaposrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi wumowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zaraqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sq przez wlascicieli takze do kasy

ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki, Glownej
Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane na rachunki
bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr3
w Gdyni, a naczas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 22/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnotydzialala ABK),
a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czas nieokreslony
od 01.01.201 lr.;

• umowa nr 01796/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 15.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony od 01.07.2009 r.;

• umowa nr 48233/S/, dotyczqca sprzedazy ciepla i swiadczenia uslugi
przesylowej, zawarta 20.07.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Gdyni, a Wspolnotq
Mieszkaniowq 81-393 Gdynia (do podpisania umowy
upowazniona byla ABK) na czas nieokreslony od 01.08.2009 r.;

• umowy kompleksowe nr 10813/09, 10815/09 i 11475/09, dotyczqce
sprzedazy energii elektrycznej orazzapewnienia jej dostarczenia, zawarte
24.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 04/2005, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 01.04.2005 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 w Gdyni (w imieniu Wspolnoty), a Elzbietq Nikiclskq i Urszulq
Leszczyhskq, wlascicielami firmy „NIKO 2" s.c. z siedzibq w Gdyni na czas
nieokreslony od 01.04.2005 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 63). W ww. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
otwarcia w kwocie naliczenie kosztow eksploatacyjnych w kwocie

w poz. Dzwigi osobowe. Lqczna kwota
przypisu wyniosla . Lqczna kwota kosztow wykazanych
w sprawozdaniu wyniosla (w tymkoszty administracyjne

. Wynik na kosztach eksploatacyjnych w 2015 roku by!
. Kontrolujqce porownaty kwoty uj?te w sprawozdaniu

w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespolu 4,
dotyczacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, w przedlozonym
zestawieniu obrotow i said dla budynku za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400003 - Konserwacje" (zal. nr 65)
w oparciu o przedlozone faktury i rachunki. Stwierdzono, ze nast?pujqce
faktury / rachunki zostaly zaplacone po termime platnosci: rachunek nr 48/2015
z 27.02.2015 r.,faktura VAT nr 103/2015 z 03.03.2015 r., rachunek
nr 92/3/2015 z 26.03.2015 r., faktura VAT nr 181/2015 z 28.03.2015 r.,
rachunek nr 80/2015 z 31.03.2015 r„ rachunek nr 2015/66 z 31.03.2015 r.,
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rachunek nr 252/2015 z 01.06.2015 r., rachunek nr 32/5/2015 z 30.05.2015 r.,
rachunek nr 2015/260 z 30.06.2015 r., rachunek nr 269/2015 z 30.06.2015 r.,
rachunek nr 15/6/2015 z 30.06.2015 r., rachunek nr 19/7/2015 z 31.07.2015 r.,
rachunek nr 601/2015 z 16.08.2015 r., rachunek nr 617/2015 z 03.09.2015 r.,
rachunek nr 667/2015 z 27.09.2015 r., rachunek nr 2015/443 z 30.09.2015 r.,
rachunek nr 437/2015 z 30.09.2015 r., rachunek nr 2015/662 z 31.12.2015 r.,
rachunek nr 660/2015 z 29.12.2015 r. (przy czym w kilku przypadkach faktury /
rachunki wplyn?ly do ABK po terminie platnosci). Innych nieprawidlowosci
nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 64). Po stronie

uj?to bilans otwarcia w kwocie naliczenie funduszu
remontowego w kwocie oraz pozytki z tytulu reklamy i wynajem
cz?sci wspolnej . Lqczna kwota

. Po stronie uwzgl?dniono podatek dochodowy, oplaty
bankowe oraz wykonane remonty . Lqczna kwota

. Wynik na funduszu remontowym w 2015
roku byl . Z ww. sprawozdania wynika rowniez,
ze stan funduszu remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu
zaleglosci wiascicieli w Iqcznej kwocie
Kontrolujqce porownaiy dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przediozonym wykazie obrotow ww. konta
zarok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze nast?pujqce faktury zostaly zaplacone po terminie platnosci:
faktura VAT nr 30/02/2015 z 04.02.2015 r., faktura VAT nr 01/04/2015
z 01.04.2015 r., faktura VAT nr 03/04/2015 z 14.04.2015 r., faktura VAT
nr 01/05/2015 z 04.05.2015 r., faktura VAT nr 101/04/2015 z 08.04.2015 r.,
faktura VAT nr 01/06/2015 z 01.06.2015 r., faktura VAT nr 01/07/2015
z 01.07.2015 r., faktura VAT nr 01/08/2015 z 01.08.2015 r., faktura VAT
nr 01/09/2015 z 01.09.2015 r., faktura VAT nr 01/10/2015 z 01.10.2015 r.
Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku . W ksiqzce odnotowano przeprowadzone
kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu oraz dokonane odbioiy
robot remontowych w obiekcie w 2015 roku. Bez uwag.
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ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty orazsporzqdza CIT-8 - zeznanie
o wysokosci dochodu (poniesionej straty) przezWspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspdlnota Mieszkaniowa przy uL Chrzanowskiego 13

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o sprawowanie administracji nieruchomosciq wspolnq potozonq w Gdyni

(zwanq w dalszym ciqgu „Wsp61notq"), zawartej
02.04.2001 r. pomi?dzy wlascicielami lokali w wymienionej w tytule
nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqd w skladzie:

a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, reprezentowanq przez Jerzego Zioikowskiego - Kierownika ABK
i Ew? Barahskq - Glownego Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyt,
a Administrator (ABK) przyjql sprawowanie zwyktego zarzqdu Wspolnotq
(zwane w dalszym ciqgu administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i uraqdzeh

budynku stuzqcyeh do wspolnego uzytku wszystkich lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przeglqdow
oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego,

• zapewnienie dla Wspolnoty dostawyenergii elektrycznej, odprowadzenie
sciekow, wywozu smieci, uslugkominiarskich, zwiqzanych z korzystaniem
z RTV itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow o wynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzqdem,
• innych uslug w zakresie udzielonych przez Zarzqd pelnomocnictw.

W ww. umowie wskazano ponadto, ze Administrator przyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajqcych zwykly zarzqd w granicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzqdu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwaly wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
W umowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytulu wykonywania
czynnosci w ramach administrowania Wspolnotq (koszty eksploatacyjne)
wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu, platne w formie zaliczki
z gory do dnia 10 kazdego miesiqca. Srodki zaliczki gromadzone sq zgodnie
z umowq na rachunku Wsp61noty.
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Niezaleznie od srodkow gromadzonych na rachunku Wspolnoty (koszty
eksploatacyjne) utworzono wydzielony na odr?bnym rachunku fundusz
remontowy w wysokosci przeznaczony na remont budynku lub jego
cz?sci. Umow? w sprawie wykonania okreslonego remontu zawiera
Administrator na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zarzqdem.
Zgodnie z umowq, wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie z tresciq
podjetych przez Wspolnot? uchwat. Zmiana wysokosci zaliczki i odpisu
na ftmdusz remontowy nie b?dzie wymagac aneksu i stanowic b?dzie integralnq
cz?sc umowy.

Kontrolujqce ustalily, ze w okresie od stycznia do marca 2015 roku
obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalq nr 3
Wspolnoty Mieszkaniowej z 14.02.2014 r.):
dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 pow. uz.

Wokresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce
wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalq Wspolnoty Mieszkaniowej

z 06.03.2015 r.):
a) na koszty eksploatacyjne /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy Ira. pow. uz.

Niezaleznie od srodkow przeznaczonych na kosztyutrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wlasciciel ponosi wydatki zwiqzane z utrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie z ww. umowq oplaty te mogq bye realizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sqna rachunek bankowy Wspolnoty i z tego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq oplaty. Zmiana
w sposobie rozliczeh wynikaz podpisania umow dotyczqeych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z Radcq Prawnym
zadecydowano o nieaneksowaniu umowy o sprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej w calosci lub okreslonych postanowiehz zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqea).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
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z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank moze otworcyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqcym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).
Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).
Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibqw Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank zobowiqzai si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
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z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sqprzez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czasnieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslugkonserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 23/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

w Gdyni (w imieniu Wspolnoty dziatata ABK),
a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq wGdyni na czas nieokreslony
od 01.01.201 lr.;

• umowa nr 5/WS/2007 o zaopatraenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 01.05.2007 r. pomi?dzy Zarzqdem Morskiego Portu Gdynia S.A.
z siedzibq w Gdyni, a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3 na czas
nieoznaczony;

• umowa nr 48190/S/, dotyczqca sprzedazy ciepla i swiadczenia uslugi
praesytowej, zawarta 20.07.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Gdyni, a Wspolnotq
Mieszkaniowq (do podpisania
umowy upowazniona byla ABK) na czas nieokreslony od 01.08.2009 r.;

• umowa kompleksowa nr 10912/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia, zawarta 24.09.2009 r. pomi?dzy
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ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq (reprezentowanq
przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 4/2001, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 29.05.2001 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3wGdyni, a Edmundem Keller, wlascicielem firmy „Keller" z siedzibq
wGdyni na czas nieokreslony od 01.06.2001 r. (wraz z aneksami nr 1-11).

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wsp61noty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 66). Www. sprawozdaniu po stronie przypisow wykazano bilans
otwarcia w kwocie przeksi?gowanie

naliczenie kosztow eksploatacyjnych
oraz kwot?

Lqczna kwota przypisu wyniosla Lqczna kwota kosztow
wykazanych w sprawozdaniu wyniosla

Wynik na kosztach eksploatacyjnych w 2015
r°ku Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te
wsprawozdaniu w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach
zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej,
wprzedtozonym zestawieniu obrotow i said dlabudynku
za2015 rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400004 - Utrzymanie czystosci"
(zat. nr 68) woparciu o przedtozone rachunki. Stwierdzono, ze nast?pujqce
rachunki zostaly zaplacone po terminie platnosci: rachunek nr 4/2015
z 26.01.2015 r., rachunek nr 37/2015 z 18.05.2015 r., rachunek nr 44/2015
z 29.06.2015 r., rachunek nr 52/2015 z 30.07.2015 r., rachunek nr 65/2015
z 30.08.2015 r., rachunek nr 69/2015 z 29.09.2015 r., rachunek nr 86/2015
z 26.11.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego zaokres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 67). Postronie

uj?to bilans otwarcia w kwocie oraz naliczenie funduszu
remontowego Lqczna kwota zwi?kszeh wyniosla

Po stronie uwzgl?dniono przeksi?gowanie na koszty
eksploatacyjne, oplaty bankowe, przelew na wydzielone konto bankowe (splata
kredytu termomodernizacyjnego) oraz wykonane remonty

. Lqczna kwota Wynik
na funduszu remontowym w 2015 roku
Z ww. sprawozdania wynika rowniez, ze stan funduszu remontowego na dzieh
31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu

63 \JiDMj



Kontrolujqce porownaly dane uj?te wsprawozdaniu zobrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" wprzedlozonym wykazie obrotow ww. konta
zarok2015.
Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze faktura VAT nr 0845/1/07/15 z 29.07.2015 r. zostala zaplacona
po terminie platnosci. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiotow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku Wksiqzee odnotowano
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
oraz dokonane odbioiy robot remontowych wobiekcie w2015 roku. Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspdlnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
osprawowanie administracji nieruchomosciq wspolnq polozonq wGdyni

(zwanq wdalszym ciqgu „Wspolnotq"), zawartej
02.04.2003 r. pomi?dzy wlascicielami lokali wwymienionej w tytule
nieruchomosci wspolnej (do umowy dotqezono notatk? sluzbowq, z ktorej
wynika, ze umowa nie zostala podpisana przez wlasmcieli mieszkania

poniewaz nie mieszkajq pod adresem jw.),
a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr3 w Gdyni, reprezentowanq
przez Jerzego Ziolkowskiego - Kierownika ABK i Ew? Barahskq - Glownego
Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjqt sprawowanie zwyklego zarzqdu Wspolnotq (zwane wdalszym ciqgu
administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie wnalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzadzen

budynku stuzqeych do wspolnego uzytku wszystkich lokali, a takze jego
otoczenia,

• usuwanie awarii, dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh
wspolnych i urzqdzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przeglqdow
oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego,
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• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii eiektrycznej, cieplej wody
igazu, odprowadzenie sciekow, wywozu smieci, uslug kominiarskich itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow owynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzqdem,
• innych uslug w zakresie udzielonych przez Zarzqd pelnomocnictw.

Www. umowie wskazano ponadto, ze Administrator przyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajqcych zwykly zarzqd wgranicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzqdu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwafy wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
Wumowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytuhi wykonywania
czynnosci wramach administrowania Wsp61notq (koszty eksploatacyjne)
wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu, platne wformie zaliczki
z gory do dnia 10 kazdego miesiqca.
Niezaleznie od srodkow gromadzonych na koszty eksploatacyjne utworzono
wydzielony fundusz remontowy wwysokosci przeznaczony
na remont budynku lub jego cz?sci.
Zgodnie z umowq, wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie ztresciq
podj?tych przez Wspolnot? uchwal. Zmiana wysokosci zaliczki i odpisu
na fundusz remontowy nie b?dzie wymagac aneksu i stanowic b?dzie integralnq
cz?sc umowy.

Kontrolujqce ustality, ze w okresie od stycznia do marca 2015 roku
obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalq
Wspolnoty Mieszkaniowej z 18.02.2014 r.):
dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dziaialnosciq /m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy wm-cach I-IV /m2 pow. uz.
c) na fundusz remontowy wm-cach V-LX /m2 pow. uz.
c) na fundusz remontowy wm-cach X-XII /m2 pow. uz.

Wokresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce
wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalq Wspolnoty Mieszkaniowej

z 09.03.2015 r.):
a) na koszty eksploatacyjne /m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 p0w. uz.
c) na fundusz remontowy w m-cach V-IX /m2 pow. uz.

Niezaleznie od srodkow przeznaczonych na koszty utrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wlasciciel ponosi wydatki zwiqzane z utrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie z ww. umowq oplaty te mogq byerealizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
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Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty i z tego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokiywane sq oplaty. Zmiana
w sposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqcych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z Radcq Prawnym
zadecydowano o nieaneksowaniu umowy o sprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzeniajej w calosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank zobowiqzat si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
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• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi praetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych "
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Bankuoraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Gtownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy oprowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostalazawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte w oparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplatydokonywane sq przez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynk6w Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czasnieokreslony;
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• umowa nr 31/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

w Gdyni (w imieniu Wspolnoty dzialata ABK),
a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czas nieokreslony
od 01.01.201 lr.;

• umowa nr 01841/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 16.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwcm Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony od 01.07.2009 r.;

• umowa nr 48239/S/, dotyczqca sprzedazy ciepta i swiadczenia uslugi
przesylowej, zawarta 20.07.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Gdyni, a Wspolnotq
Mieszkaniowq 81-189 Gdynia (do podpisania
umowy upowazniona byla ABK) na czas nieokreslony od 01.08.2009 r.;

• umowa kompleksowa nr 8711/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia, zawarta 10.08.2009 r. pomiedzy
ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq (reprezentowanq
przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 1/04/2010, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-
czystosciowych, zawarta 31.03.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

a Janem Szwarc, wlascicielem finny „Jota"
z siedzibq w Gdyni na czas nieokreslony od 01.04,2010 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
w Gdyni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. m- 69). W ww. sprawozdaniu po stronie przypisow wykazano bilans
otwarcia w kwocie przeksi?gowanie na fundusz remontowy

oraz naliczenie kosztow eksploatacyjnych w kwocie
Lqczna kwota przypisu wyniosla Lqczna kwota kosztow
wykazanych w sprawozdaniu wyniosla (w tym koszty
administracyjne Wynik

Kontrolujqce porownary kwoty uj?te
w sprawozdaniu w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach
zespoiu 4, dotyczqcych kosztowutrzymania nieruchomosci wspolnej,
w przediozonym zestawieniu obrotow i said dla budynku
za2015rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400019 - Uslugi kominiarskie"
(zal. nr 71) w oparciu o przedlozonq faktur? VAT nr 210/11/06/15
z 30.06.2015 r. Ww. faktura zostalazaplacona po terminie platnosci. Innych
nieprawidlowosci nie stwierdzono.
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Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 70). Po stronie

uj?to bilans otwarcia w kwocie naliczenie funduszu
remontowego w kwocie orazprzeksi?gowanie

Lqcznakwota wyniosla
. Po stronie uwzgl?dniono oplaty bankowe oraz zaplat?

za wykonane remonty w latach wczesniejszych . Lqczna
kwota Wynik nafunduszu remontowym
w2015 roku byl Z ww. sprawozdania wynika
rowniez, ze stan funduszu remontowego nadzieh 31.12.2015 r.,
po uwzgl?dnieniu

Kontrolujqce porownaty dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015. Stwierdzono, ze wobrotach ww. konta za2015 rok uj?to tylko

Z ustnych wyjasnieh Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko,
Kierownika ABK, wynika, ze dotyczqca

zostala uj?ta w obrotach konta
,,850 - Fundusz remontowy" w latach poprzednich. W sprawozdaniu
z wykonania funduszu remontowego ww. kwot? uwzgl?dniono

W2015 roku w budynku nie wykonywano prac
remontowych.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku Wksiqzce odnotowano
przeprowadzone w 2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci
obiektu (nie dokonywano odbiorow robot remontowych wobiekcie). Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty orazsporaqdza CIT-8 - zeznanie
o wysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).
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WspolnotaMieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o administrowanie, zawartej 17.03.1995 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci polozonej reprezentowanq
przez Zarzqd w skladzie: a Administracjq
Budynkow Komunalnych Nr 1 w Gdyni, reprezentowanq przez Krystyn?
Tokarczyk (przedlozono kserokopi? umowy). Na podstawie § 1 ust. 4 uchwaly
nr XXV/583/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie:
poiqczenia zaktadow budzetowych - Administracji Budynkow Komunalnych
nr 1 i 3 w Gdyni, zobowiqzania i wieraytelnosci obu Iqczonych zakladow
przejela Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3.

Ww. umowq Zarzqd Wspolnoty powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjql w administrowanie nieruchomosc. Do obowiqzkow Administratora
nalezy:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzqdzeh

budynku sluzqcych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezqca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzqdzeh,

• wykonywanie, po uzgodnieniu z Zaraqdem, remontow biezqcych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• optacanie podatkow i innych oplat publicznoprawnych przypadajqcych

na wlascicieli lokali, chyba ze sq pokrywane indywidualnie,
• windykacja naleznosci stanowiqcej pozytki i inne przychody z nieruchomosci

wspolnej.

Zgodnie z umowq, wlasciciele uczestniczq w kosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq w wysokosci powierzchni uzytkowej lokalu i kosztach
funduszu remontowego w wysokosci powierzchni uzytkowej lokalu.

Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czlonkowic wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, piatne z gory do dnia 10
kazdego miesiqca na konto Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty
i z tego rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq wydatki.
Zmiana w sposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqcych
prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z Radcq
Prawnym zadecydowano o nieaneksowaniu umowy administrowanie.
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Wysokosc ww. zaliczek moze uleczmianie zgodnie z tresciq podj?tych
przez Wspolnot? uchwal, co wynika z tresci art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o wlasnosci lokali (tekstjednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 rokuobowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej

z 17.02.2014 r.i z 20.02.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dziaialnosciq /m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 pow. uz.

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslonyod dnia 01.01.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy mozejq wypowiedziec najpozniej na 3 miesiqce naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanymprzezEw? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
Hose rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemic
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej „Klientem"),
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reprezentowanq przezEw? Trzebiatowskq-Citko i Halin? Mikluszka.
W ramach umowy Bank zobowiazat si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibqw Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej „Klientem"),
reprezentowanq przez Ew?Trzebiatowskq-Citko i Halin? Mikluszka.
Przedmiotemumowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawaniaplatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowyo prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte w oparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty(pelnomocnictwa zostalyprzekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sq przez wlascicieli takze do kasy

ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki, Glownej
Ksi?gowej ABK, wplaty te sqautomatycznie przekazywane na rachunki
bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; cwu
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3wGdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 24/12/2010 na swiadczenie uslug wramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty dzialala ABK),
aAgencjq „ERGO" Sp. zo.o. zsiedzibq wGdyni na czas nieokreslony
od 01.01.2011 r.;

• umowa nr 01844/09 ozaopatrzenie wwod? iodprowadzanie sciekow,
zawarta 16.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
iKanalizacji Sp. zo.o. zsiedzibq wGdyni, aWspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator-
ABK) na czas nieokreslony od 01.07.2009 r.;

• umowa kompleksowa nr 10604/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia, zawarta 24.09.2009 r. pomi?dzy
ENERGA-OBROT SA, aWspolnotq Mieszkaniowq (reprezentowanq
przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 1/01 /2013, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-
czystosciowych, zawarta 01.01.2013 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

a Anetq Szwarc, wlascicielem finny „SZANA -
Uslugi Porzadkowe" zsiedzibq wGdyni na czas nieokreslony.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 72). Www. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
otwarcia przeksi?gowanie zfunduszu remontowego

oraz naliczenie kosztow
eksploatacyjnych wkwocie Lqczna kwota wyniosla

Lqczna kwota kosztow wykazanych wsprawozdaniu wyniosla
(w tym koszty administracyjne Wynik na kosztach

eksploatacyjnych w2015 roku byl Kontrolujqce
porownaly kwoty uj?te wsprawozdaniu wposzczegolnych rodzajach kosztow
zobrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, wpraedlozonym zestawieniu obrotow i said
dla budynku za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400020 - Inne" (zal. nr 74) woparciu
oprzedlozone faktury. Stwierdzono, ze faktura VAT nrKDM-I/5/2015/1007/N
z 11.05.2015 r. zostala zaksi?gowana podwojnie (pod nr 32/V i 35/V). Ustalono,
ze wstyczniu 2016 roku dokonano korekty bt?dnego ksi?gowania (zal. nr 75).
Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 73). Po stronie
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uj?to bilans otwarcia w kwocie oraz naliczenie funduszu
remontowego w kwocie Lqczna kwota

Po stronie uwzgledniono przeksi?gowaniena koszty
eksploatacyjne, oplaty bankowe oraz wykonane remonty

Lqczna kwota Wynik
na funduszu remontowym w 2015 roku byt
Z ww. sprawozdania wynika rowniez, ze stan funduszu remontowego na dzieh
31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu zaleglosci wlascicieli w iqcznej kwocie

Kontrolujqce porownaly dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015. Stwierdzono, ze w obrotach ww. konta za 2015 rok ujeto wykonane
remonty na kwot? Z ustnych wyjasnieh Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wynika, ze kwota dotyczqca zaplaty
za remonty wykonane w latach wczesniejszych zostala uj?ta w obrotach konta
,,850 - Fundusz remontowy" w latach poprzednich. W sprawozdaniu
z wykonania funduszu remontowego ww. kwot? uwzgl?dniono
w zmniejszeniach w momencie zaplaty, gdyz wykazanie jej w latach
poprzednich skutkowaloby ujemnym stanem funduszu remontowego.
Zweryfikowano ponadto rachunek nr 2015/7 z 22.01.2015 r. dotyczqcy
przeprowadzonego remontu. Ww. rachunek zostal zaplacony po terminie
platnosci.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku W ksiqzce odnotowano przeprowadzone
w 2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.
Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty orazsporzqdza CIT-8 - zeznanie
o wysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o administrowanie, zawartej 04.03.1995 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci polozonej reprezentowanq
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przez Zarzqd w skladzie:

aAdministracjq Budynkow Komunalnych Nr 1wGdyni, reprezentowanq
przez Krystyn? Tokarczyk i Mari? Czucha. Na podstawie § 1 ust. 4uchwaiy
nr XXV/583/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. wsprawie:
polqczenia zakladow budzetowych - Administracji Budynkow Komunalnych
nr 1i 3wGdyni, zobowiqzania i wierzytelnosci obu Iqczonych zakladow
przej?la Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3.

Ww. umowq Zarzqd Wspolnoty powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjql wadministrowanie nieruchomosc. Do obowiqzkow Administratora
nalezy:

• utrzymanie wnalezytym stanie poraqdku i czystosci pomieszczeh iurzqdzeh
budynku sluzqcych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezqca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzqdzeh,

• wykonywanie, po uzgodnieniu z Zarzqdem, remontow biezqcych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• optacanie podatkow i innych optat publicznoprawnych przypadajqcych

na wlascicieli lokali, chyba ze sq pokrywane indywidualnie,
• windykacja naleznosci stanowiqcej pozytki i inne przychody z nieruchomosci

wspolnej.

Zgodnie zumowq, wlasciciele uczestniczq wkosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu i kosztach
funduszu remontowego wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czlonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane z utrzymaniem ich lokali. Napokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiqcana konto Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty
iz tego rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq wydatki.
Zmiana wsposobie rozliczeh wynika zpodpisania umow dotyczqeych
prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty. Wporozumieniu z Radcq
Prawnym zadecydowano o nieaneksowaniu umowy administrowanie.
Wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie z tresciq podj?tych
przez Wspolnot? uchwal, co wynika z tresci art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o wiasnosci lokali (tekstjednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

Kontrolujqce ustalify, ze w 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej przy

z 26.03.2014 r.i z 19.02.2015 r.):
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dla lokali mieszkalnych
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dziaialnosciq /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony oddnia 04.03.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze jqwypowiedzied najpozniej na 3 miesiqce naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Na przediozonej umowie znajduje si? podpis tylko jednej z dwoch osob
reprezentujqcych Administracj? Budynkow Komunalnych Nr 1w Gdyni
(zal. nr 76).

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa oprowadzenie rachunkdw bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokatterminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostate warunki najakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
popraez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 17.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-ksrodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 17.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.
Wramach umowy Bank zobowiqzal si?udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
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na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej ustugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
iotrzymanych przez Bank zmi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub wdrodze wewn?trznych operacji ksi?gowych wBanku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta naczas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przckazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sq przez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty tc sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3wGdyni, a na czas nieokreslony;
umowa nr 1naswiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 wGdyni, a na czas nieokreslony;
umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 wGdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 30/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty dzialala ABK),
a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czasnieokreslony
od 01.01.2011 r.;

• umowa nr 01850/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 16.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawari Administrator
- ABK) na czas nieokreslony od 01.07.2009 r.;

• umowa kompleksowa nr 10123/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
orazzapewnienia jej dostarczenia, zawarta 17.09.2009 r. pomi?dzy
ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq (reprezentowanq
przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 109/2007, dotyczqca utrzymania czystosci w budynku i na terenie
przylegajqcym do budynku, zawarta 01.06.2007 r. pomi?dzy Wspolnotq
Mieszkaniowq a PHU „METALEX" s.c.
z siedzibqw Gdyni na czas nieokreslony od dnia 01.06.2007 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
w Gdyni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 77). W ww. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
otwarcia w kwocie oraz naliczenie kosztow eksploatacyjnych
w kwocie Lqczna kwota Lqczna
kwota wykazanychw sprawozdaniu wyniosla (w tym
koszty administracyjne Wynik na kosztach eksploatacyjnych
w2015 roku Kontrolujqce porownaly kwoty
uj?te w sprawozdaniu w poszczegolnychrodzajach kosztow z obrotami
na kontach zespolu4, dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci
wspolnej, w przedlozonym zestawieniu obrotow i said dla budynku

za2015 rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400043 - Pogotowie techniczne"
(zal. nr 79) w oparciu o przedtozone faktury. Stwierdzono, ze nast?pujqce
faktury zostalyzaplacone po terminie platnosci: faktura VAT nr 0150/15/FVS
z 31.01.2015 r., faktura VATnr 0555/15/FVS z 30.04.2015 r., faktura VAT
nr 1329/15/FVS z 30.09.2015 r., faktura VAT nr 1450/15/FVS z 31.10.2015 r.
Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 78). Po stronie



ujeto bilans otwarcia w kwocie oraznaliczenie funduszu
remontowego w kwocie Lqczna kwota

Po stronie uwzgl?dniono oplaty bankowe
oraz wykonane remonty Lqczna kwota

Wynik na funduszu remontowym w 2015 roku
Z ww. sprawozdania wynika rowniez, ze stan funduszu

remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu zaleglosci wlascicieli

Kontrolujqce porownaly dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury / rachunki dotyczqee przeprowadzonych
remontow. Stwierdzono, ze nast?pujqce faktury / rachunki zostaly zaplacone
po terminie platnosci: rachunek nr2015/5 z 21.01.2015 r., faktura VAT
nr 92/2015 z 27.02.2015 r., faktura VAT nr0678/1/06/15 z 16.06.2015 r.
Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiotow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku Wksiqzce odnotowano
przeprowadzone w 2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci
obiektu. Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 wGdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o sprawowanie administracji nieruchomosciq wspolnq polozonq w Gdyni

(zwanq w dalszym ciqgu „Wspolnotq"),
zawartej 02.04.2001 r. pomi?dzy wlascicielami lokali w wymienionej wtytule
nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqdw sktadzie:

aAdministracjq Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni, reprezentowanq
przez Jerzego Ziolkowskiego - Kierownika ABK i Ew? Barahskq - Glownego
Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyt, a Administrator (ABK)
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przyjqt sprawowanie zwyktego zarzqdu Wspolnotq (zwane w dalszym ciqgu
administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzqdzeh

budynku stuzqcych do wspolnego uzytku wszystkich lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku,jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przeglqdow
orazprowadzenie dokumentacji wymaganej przepisamiprawa budowlanego,

• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii elektrycznej, odprowadzenie
sciekow, wywozu smieci, uslug kominiarskich oraz RTV, domofonu itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow o wynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzqdem,
• innych uslug w zakresie udzielonych przez Zarzqd pelnomocnictw.

W ww. umowie wskazano ponadto, ze Administratorprzyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajqcych zwykly zarzqd w granicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzqdu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwaty wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
W umowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytulu wykonywania
czynnosci w ramach administrowania Wspolnotqw wysokosci
powierzchni uzytkowej lokalu, platne wformie zaliczki z gory do dnia
10kazdego miesiqca. Srodki zaliczki gromadzone sq zgodnie z umowq
na rachunku Wspolnoty.
Niezaleznie od srodkow gromadzonychna rachunku Wspolnoty (koszty
eksploatacyjne) utworzono wydzielony na odr?bnym rachunku fundusz
remontowy w wysokosci przeznaczony na remont budynku lubjego
cz?sci. Umow? w sprawie wykonania okreslonego remontu zawiera
Administrator na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zarzqdem.
Zgodnie z umowq, wysokosc ww. zaliczekmoze ulec zmianie zgodnie z tresciq
podj?tych przez Wspolnot? uchwal. Zmiana wysokosci zaliczki i odpisu
na fundusz remontowy nie b?dzie wymagac aneksu i stanowic b?dzie integralnq
cz?sc umowy.

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwatami Wspolnoty Mieszkaniowej

z 26.02.2014 r.i z 17.02.2015 r.):
1. dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq /m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 pow. uz.
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2. dla lokali uzytkowych bqdz lokali mieszk. prowadzqcych dzialalnosc
gospodarczq
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

Niezaleznie od srodkow praeznaczonych na koszty utrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wiasciciel ponosi wydatki zwiqzane z utrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie z ww. umowq oplaty te mogq bye realizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sqna rachunek bankowy Wspolnoty i z tego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq oplaty. Zmiana
wsposobie rozliczen wynikaz podpisania umow dotyczqeych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z Radcq Prawnym
zadecydowano o nieaneksowaniu umowy o sprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron stuzy prawo
wypowiedzenia jej w calosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqea).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty ptatniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostate warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektromczne kanafy komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcykosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 11.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).
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• Umowa swiadczeniauslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.
Wramach umowy Bank zobowiqzal si?udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Giowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte w oparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sq przez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 29/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

w Gdyni (w imieniu Wspolnoty dzialala
ABK), a Agencjq „ERG0" Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni na czas
nieokreslony od 01.01.2011 r.;

• umowanr 01910/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 17.07.2009 r. porai?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspdlnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.07.2009 r.;

• umowa nr 48235/S/, dotyczqca sprzedazy ciepia i swiadczenia uslugi
przesyiowej, zawarta 20.07.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Gdyni, a Wspolnotq
Mieszkaniowq (do podpisania
umowy upowazniona byla ABK) na czas nieokreslony od 01.08.2009 r.;

• umowy kompleksowe nr 10852/09, 10854/09 i 10856/09, dotyczqee
sprzedazy energii elektrycznej oraz zapewnienia jej dostarczenia, zawarte
24.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 4/2001, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 29.05.2001 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a Edmundem Keller, wlascicielem firmy „Keller" z siedzibq
w Gdyni na czas nieokreslony od 01.06.2001 r. (wraz z aneksami nr 1-11).

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r.

do 31.12.2015 r. (zal. nr 89). W ww. sprawozdaniu po stronie
wykazano bilans otwarcia w kwocie przeksi?gowanie z funduszu
remontowego oraz naliczenie kosztow
eksploatacyjnych w kwocie Lqczna kwota przypisu wyniosla

. Lqczna kwota kosztow wykazanych w sprawozdaniu wyniosla
(w tym koszty administracyjne Wynik na kosztach

eksploatacyjnych w 2015 roku Kontrolujqce
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porownaly kwoty uj?te wsprawozdaniu wposzczegolnych rodzajach kosztow
zobrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, wprzedlozonym zestawicniu obrotow 1said
dla budynku za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano ohroty konta ,,400209 - Energia elektryczna
(zal. nr 91) woparciu oprzedlozone faktury. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie zwykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 90). Po stronie

uj?to bilans otwarcia wkwocie naliczenie funduszu
remontowego wkwocie oraz pozytki z tytulu reklamy
iztytulu dotacji udzielonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow

.Lqcznakwota Po stronie
uwzgl?dniono przeksi?gowanie na koszty eksploatacyjne, podatek

dochodowy, oplaty bankowe oraz wykonane remonty
przy czym koszt remontow wyniosl zostal
okwot? wynikajqcq z refakturowania kosztow zuzycia wody
na jednego zwlascicieli zgodnie zuchwalq Wspolnoty). Lqczna kwota

Wynik na funduszu remontowym w 2015
roku Z ww. sprawozdania wynika rowniez,
ze stan funduszu remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu
zaleglosci wlascicieli w Iqcznej
Kontrolujqce porownaly dane uj?te wsprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.
Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze faktura VAT nr 48/11 /2015 z 04.11.2015 r. zostala zaplacona
po terminie platnosci. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku.

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku W ksiqzce odnotowano
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
oraz dokonane odbiory robot remontowych wobiekcie w 2015 roku. Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
o wysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).
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Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o sprawowanie administracjinieruchomosciq wspolnq polozonq w Gdyni

(zwanq w dalszym ciqgu „Wspolnotq"), zawartej
01.03.1999 r. pomi?dzy wlascicielami lokali w wymienionej w tytule
nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqd w skladzie:

a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, reprezentowanq przez Jerzego Ziolkowskiego - Kierownika ABK
i Ew? Barahskq - Glownego Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyt,
a Administrator (ABK) przyjql sprawowanie zwyktego zarzqdu Wspolnotq
(zwane w dalszym ciqgu administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh

i urzqdzeh budynku sluzqcych do wspolnego uzytku wszystkich lokali,
a takze jego otoczenia,

• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przeglqdow
oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego,

• zapewnienie dla Wsp61noty dostawy energii elektrycznej, cieptej wody
i gazu, odprowadzenie Sciekow, wywozu smieci, uslug kominiarskieh,
dzwigowych, zwiazanych z korzystaniem z RTV, domofonu itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow o wynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzqdem,
• innych uslug w zakresie udzielonych przez Zarzqd pelnomocnictw.

W ww. umowie wskazano ponadto, ze Administrator przyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajqcych zwykly zarzqd w granicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzqdu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwafy wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
W umowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytulu wykonywania
czynnosci w ramach administrowania Wspolnotq (koszty eksploatacyjne)
w wysokosci powierzchni uzytkowej lokalu, ptatne w formie zaliczki
zgory do dnia 10 kazdego miesiqca. §rodki zaliczki gromadzone sq zgodnie
z umowq na rachunku Wspolnoty.
Niezaleznie od srodkow gromadzonych na rachunku Wspolnoty (koszty
eksploatacyjne) utworzono wydzielony na odr?bnym rachunku fundusz
remontowy w wysokosci praeznaczony na remont budynku lub jego
cz?sci. Umow? w sprawie wykonania okreslonego remontu zawiera
Administrator na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zarzqdem.
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Zgodnie zumowq, wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie ztresciq
oodietvch przez Wspolnot? uchwal. Zmiana wysokosci zaliczki i odpisu
natndusz'remontowy nie b?dzie wymagac aneksu istanowic b?dzie integralnq
cz?sc umowy.

Kontrolujqce ustaliry, ze w2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie zuchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej

nr3 z 03.03.2014 r.i z 24.03.2015 r.):
1. dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane zbiezqcq dziatalnosciq fm pow. uz.
b) na fundusz remontowy {m Pow; uz-

2. dla lokali uzytkowych bqdz lokali mieszk. prowadzqcych dzialalnosc
gospodarczq 2
a) na koszty zwiqzane zbiezqcq dziatalnosciq /m^ pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m~ Pow- uz'

Niezaleznie od srodkow praeznaczonych na koszty utrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wlasciciel ponosi wydatki zwiqzane zutrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie zww. umowq oplaty te mogq bye realizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty i ztego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq oplaty. Zmiana
wsposobie rozliczeh wynika zpodpisania umow dotyczqeych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. Wporozumieniu z Radcq Prawnym
zadecydowano onieaneksowaniu umowy osprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej wcalosci lub okreslonych postanowieh zzachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqea).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa oprowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

zsiedzibq wGdyni (zwanym dalej „Bankiem"), aPosiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym
dalej „Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko
i Halin? Mikluszka.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
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kazdego rachunku, waluta oraz pozostate warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqcym integralnq czeic umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq wsystemie
bankowoici elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 09.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztdw eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R~k srodkow wyodrebnionych" w walucie
PLN z 09.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowoici Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank PolskaS.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wsp61notq Mieszkaniowq (zwanq
dalej „KUentem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.
Wramach umowy Bankzobowiazat si? udost?pnie KJientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowoici elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi praetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych , zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomifdzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiemn),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq
dalej,Jjientem"), reprezentowanq przez Ewe Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka,
Przedmtotem umowy jest okreilenie warunk6w Swiadczenia przezBank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnoici Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkdw Wirtualnych
i otrzymanych przezBank z mi?dzybankowych systecndw rozliczeniowych
i/lub w drodze wewriftrznych operacji kslegowych w Bankuoraz okreilenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Gldwnych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslugdrogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokrellony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku)*
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Opr6cz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sq przez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane zadministrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3wGdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3wGdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
wGdyni, a naczas nieokreslony;

• umowa nr 2 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 27/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty dzialala
ABK), a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czas
nieokreslony od 01.01.2011 r.;

• umowa nr 02026/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 03.08.2009 r. pomi?dzy Przedsiebiorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq wGdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(wimieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony;

• umowa kompleksowa nr 10712/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia (oswietlenie klatki schodowej), zawarta
24.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBR6T SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 1/2004, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 01.07.2005 r. pomi?dzy Zarzqdem Wspolnoty Mieszkaniowej

, a na czas

nieokreslony od 01.07.2005 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 86). Www. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
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otwarcia w kwocie naliczenie kosztow eksploatacyjnych w kwocie
Lqczna kwota przypisu wyniosla 16.401,35 zl. Lqczna kwota

wykazanych w sprawozdaniu wyniosla 15.847,87 zl (w tymkoszty
administracyjne . Wynik nakosztach eksploatacyjnych w 2015 roku

. Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te
wsprawozdaniu w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach
zespofu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej,
w przedlozonym zestawieniu obrotow i said dla budynku
za 2015 rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400021 - Przeglqdy gazowe" (zal. nr 88)
woparciu o przedlozone faktury. Stwierdzono, zenast?pujqce faktury zostaly
zaplacone po terminie platnosci: faktura nr 26/01/15 z 23.01.2015 r., faktura
nr 295/12/15 z 28.12.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 87). Po stronie

uj?tobilans otwarciaw kwocie naliczenie fimduszu
remontowego w kwocie oraz pozytki z tytulu reklamy i wynajem
cz?sci wspolnej . Lqczna kwota

. Po stronie uwzgl?dniono podatek dochodowy, oplaty
bankowe oraz wykonane remonty . Lqczna kwota

. Wynik na funduszu remontowym w 2015
roku byl . Z ww. sprawozdania wynika rowniez,
ze stan funduszu remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu
zaleglosci wlascicieli w Iqcznej kwocie
Kontrolujqce porownaly dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury i rachunki dotyczqee przeprowadzonych
remontow. Stwierdzono, ze nast?pujqce faktury / rachunki zostaly zaplacone
po terminie platnosci: rachunek nr 593/2015 z 03.08.2015 r., faktura
nr 475/11/15 z30.11.2015 r., faktura nr 353/2015 z 12.10.2015 r.
Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiotow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku (umowa generalna nr 0593/MSP/G/2015).

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku . W ksiqzce odnotowano przeprowadzone
kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu oraz dokonane odbiory
robot remontowych w obiekcie w 2015 roku. Bez uwag.
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ABK prowadzi ksiegowosc Wsp61noly oraz sporzadza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnotc (podatmka podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3wGdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 01.04.1999 r. pomiedzy wlascicielami lokali
wwymienionej wtytule nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqd

a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 1
wGdyni, reprezentowanq przez Krystyn? Tokarczyk- Kierownika ABK iIren?
Chodorowskq- Glownego Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyt,
aAdministrator (ABK) przyjql sprawowanie zwyklego zarzqdu Wspolnotq
(zwane wdalszym ciqgu administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie wnalezytym stanie porzqdku iczystosci pomieszczeh

i urzqdzeh budynku stuzqeych do wsp61nego uzytku wszystkich lokali,
a takze jego otoczenia,

• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh,

• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii clektrycznej, energii cieplnej,
wody, gazu, odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,

• wykonywanie wuzgodnieniu zZarzqdem remontow biezqeych,
• optacanie podatkow i optat przypadajqeych na wlascicieli,
• windykacja naleznosci stanowiqeych pozytki i inne przychody

z nieruchomosci wspolnej.

Zgodnie zumowq, wlasciciele uczestniczq wkosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq wwysokosci powierzchni uzytkowej lokalu i kosztach
funduszu remontowego w wysokosci powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czlonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow
zgodnie zumowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiqea na konto Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty
i z tego rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq wydatki.
Zmiana w sposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqeych
prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty. Wporozumieniu z Radcq
Prawnym zadecydowano o nieaneksowaniu umowy administrowanie.
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Wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie z tresciq podj?tych
przez Wspolnot? uchwal, co wynika z tresci art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o wlasnosci lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwatami Wspolnoty Mieszkaniowej

z 12.03.2014 r.i z 18.02.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dziatalnosciq Ira2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

03.01.2005 r. zawarto aneks do umowy, w ktdrym w miejsce ABK Nr 1
wstapila ABK Nr 3.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej w catosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartalu).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wsp61noty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko
i Halin? Mikluszka.
W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
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a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Wramach umowy Bankzobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych , zawarta wdniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea BankPolska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub w drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslugdrogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww, umowy zostaly zawartew oparciu o pelnomocnictwa udzielone
przezZarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sqprzez wlascicieli takze do kasy ABK.

Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani HalinyMikluszki, Glownej Ksi?gowej
ABK, wplaty te sq automatycznie przekazywane na rachunki bankowe
Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 2 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkowr Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 25/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq
Budynku (w imieniu Wspolnoty dziatata ABK),
a Agencjq JERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czas nieokreslony
od01.01.2011r.;

• umowa nr 01870/09 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 16.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawari Administrator - ABK)
na czas nieokreslony;

• umowa kompleksowa nr 10624/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia (oswietlenie klatki schodowej), zawarta
24.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 1/2004, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 01.07.2012 r. pomi?dzy Zarzqdem Wspolnoty Mieszkaniowej

, a Rolandem Zienkiewiczem AGAPURUS - R
na czas nieokreslony od 01.07.2012 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 80).

W ww. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans otwarcia w kwocie
naliczenie kosztow eksploatacyjnych w kwocie . Lqczna

kwota . Lqczna kwota kosztow wykazanych
w sprawozdaniuwyniosla (w tym koszty administracyjne

. Wynik na kosztach eksploatacyjnych w 2015 roku byl
Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te w sprawozdaniu

w poszczegolnych rodzajach kosztdwz obrotami na kontach zespofu 4,
dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, w przedlozonym
zestawieniu obrotow i said dla za 2015 rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400022 -Przeglqdy kominowe"
(zal. nr 82) w oparciu o przedlozone faktury. Nieprawidlowoici nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 81). Po stronie

uj?to bilans otwarcia w kwocie naliczenie funduszu
remontowego w kwocie . Lqczna kwota wyniosla
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. Po stronie uwzgl?dniono oplaty bankowe oraz splat?
kredytu na termomodernizacj? •Lqczna kwota

. Wynik na funduszu remontowym w 2015 roku byl
. Z ww, sprawozdania wynika rowniez, ze stan

funduszu remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu zaleglosci
wlascicieli w Iqcznej kwocie
Kontrolujqce porownaly dane uj?te wsprawozdaniu z obrotami nakoncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.
Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze faktura nr 676/D/05/2015 z 06.05.2015 r. zostala zaplacona
po terminie platnosci. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku (umowa generalna nr 0593/MSP/G/2015).

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku . Wksiqzce odnotowano przeprowadzone kontrole
okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu orazdokonane odbiory robot
remontowych w obiekcie w 2015 roku. Bezuwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o sprawowanie administracji nieruchomosciq wspolnq polozonq w Gdyni

(zwanq w dalszym ciqgu „Wspolnotq"), zawartej
17.02.2000 r. pomi?dzy wlascicielami lokali w wymienionej w tytule
nieruchomosci wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqd

, a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni,
reprezentowanq przez Jerzego Ziolkowskiego - Kierownika ABK i Ew?
Barahskq - Glownego Ksi?gowego ABK. Ww. umowq Zarzqd powierzyl,
a Administrator (ABK) przyjql sprawowanie zwyklego zarzqdu Wspolnotq
(zwane w dalszym ciqgu administrowaniem), obejmujqce:

utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh
i urzqdzeh budynku stuzqeych do wspolnego uzytku wszystkich lokali,
a takze jego otoczenia,

•
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• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh,

• prowadzenie ksi?gi obiektu budowlanego, dokonywanie przeglqdow
oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego,

• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii elektrycznej, cieplej wody
i gazu, odprowadzenie sciekow, wywozu smieci, uslug kominiarskich,
dzwigowych, zwiqzanych z korzystaniem z RTV, domofonu itp.,

• zawieranie i wypowiadanie umow z dostawcami mediow,
• zawieranie i wypowiadanie umow o wynajem cz?sci wspolnych

w uzgodnieniu z Zarzqdem,
• innych uslug w zakresie udzielonych przez Zarzqd pelnomocnictw.

W ww. umowie wskazano ponadto, ze Administrator przyjmuje prowadzenie
spraw przekraczajqcych zwykly zarzqd w granicach przewidzianych przepisami
prawa na podstawie pisemnej decyzji Zarzqdu (podj?tej na podstawie
prawomocnej uchwaly wlascicieli lokali). Wynagrodzenie Administratora
z tytulu podj?cia ww. czynnosci okresli stosowna uchwala Wspolnoty.
W umowie okreslono wynagrodzenie Administratora z tytulu wykonywania
czynnosci w ramach administrowania Wspolnotq (koszty eksploatacyjne)
w wysokosci powierzchni uzytkowej lokalu, platne w formie zaliczki
z gory do dnia 10 kazdego miesiqca. Srodki zaliczki gromadzone sq zgodnie
z umowq na rachunku Wspolnoty.
Niezaleznie od srodkow gromadzonych na rachunku Wspolnoty (koszty
eksploatacyjne) utworzono wydzielony na odr?bnym rachunku fundusz
remontowy w wysokosci przeznaczony na remont budynku lubjego
cz?sci. Umow? w sprawie wykonania okreslonego remontu zawiera
Administrator na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zarzqdem.
Zgodnie z umowq, wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie z tresciq
podj?tych przez Wspolnot? uchwal. Zmianawysokosci zaliczki i odpisu
na fundusz remontowy nie b?dzie wymagac aneksu i stanowic b?dzie integralnq
cz?sc umowy.

Kontrolujqce ustality, ze w 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwatami Wspdlnoty Mieszkaniowej

z 03.03.2014 r.i z 17.02.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych

a) na koszty zwiqzane z biezqcq dziatalnosciq /m pow. uz.
b) na fundusz remontowy Ira2 pow. uz.

Niezaleznie od srodkow przeznaczonych na koszty utrzymania nieruchomosci
wspolnej kazdy wlasciciel ponosi wydatki zwiazane z utrzymaniem jego lokalu.
Zgodnie z ww. umowq oplaty te mogq bye realizowane przez Administratora
na podstawie odr?bnych wplat na rachunek bankowy Administratora.
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Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty realizowane sq narachunek bankowy Wspolnoty i z tego
rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq oplaty. Zmiana
wsposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqcych prowadzenia
rachunkow bankowych Wspolnoty. W porozumieniu z RadcqPrawnym
zadecydowano o nieaneksowaniu umowy o sprawowanie administracji.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej w calosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy orazpotwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzeniarachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz Swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej kartyptatniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.

z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym
dalej „Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko
i Halin? Mikluszka.
W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, walutaoraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sqw potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sqw systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 14.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq
dalej „Klientern"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank zobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
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• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq
dalej „Klientem"), reprezentowanqprzez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lubw drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustaymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte w oparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly praekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych na rachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sqprzezwlascicieli takze do kasy

ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki, Glownej
Ksi?gowej ABK, wplaty te sq automatycznie praekazywane na rachunki
bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenieuslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslugkonserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 2 na swiadczenie uslugkonserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;
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• umowa nr 28/12/2010 naswiadczenie uslug wramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(wimieniu Wsp61noty dzialata
ABK), aAgencjq „ERGO" Sp. z o.o. zsiedzibq wGdyni naczas
nieokreslony od 01.01.2011 r.;

• umowa nr 01958/09 o zaopatrzenie wwod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 22.07.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. zsiedzibq wGdyni, aWspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony;

• umowa kompleksowa nr 11004/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia (oswietlenie klatki schodowej), zawarta
24.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBR^T SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 1/2014, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 31.03.2014 r. pomi?dzy Zarzqdem Wspolnoty Mieszkaniowej

, a na czas nieokreslony
od 01.04.2014 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 92). Www. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
otwarcia w kwocie przeksi?gowanie z funduszu remontowego
wkwocie na pokrycie naliczenie
kosztow eksploatacyjnych wkwocie . Lqczna kwota

. Lqczna kwota kosztow wykazanych w sprawozdaniu
wyniosla (w tym koszty administracyjne ). Wynik
na kosztach eksploatacyjnych w 2015 roku byl
Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te wsprawozdaniu w poszczegolnych
rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow
utrzymania nieruchomosci wspolnej, w przedlozonym zestawieniu obrotow
i said dla za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400041 - Ubezpieczenia" (zal. nr 94)
woparciu o przedlozone polisy: polisa - ubezpieczenie
od ognia i innych zywiolow, polisa - ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego zaokres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 93). Po stronie

uj?to bilans otwarcia wkwocie oraz naliczenie funduszu
remontowego w kwocie . Lqczna kwota

. Po stronie uwzgl?dniono przeksi?gowanie z kosztow
eksploatacyjnych, oplaty bankowe oraz wykonane remonty (na kwot?

98 C^ y



). Lqczna kwota . Wynik
na funduszu remontowym w 2015 roku byl
Zww. sprawozdania wynika rowniez, ze stan funduszu remontowego na dzieh
31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu zaleglosci wlascicieli wIqcznej kwocie

Kontrolujqce porownaly dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.
Zweryfikowano faktur? dotyczqcq modernizacji odwodnienia budynku. Faktura
zostala zaplacona w terminie. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiotow orazubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku (umowa generalna nr 0593/MSP/G/2015).

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
. W ksiqzce odnotowano przeprowadzone

kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu oraz dokonane odbiory
robot remontowych w obiekcie w 2015 roku. Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
o wysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wspolnota Mieszkaniowa

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq na podstawie umowy
o administrowanie (w aktach znajduje si?kopia umowy), zawartej 11.03.1995 r.
pomi?dzy wlascicielami lokali w wymienionej w tytule nieruchomosci
wspolnej, reprezentowanej przez Zarzqd w sktadzie:

a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 1 w Gdyni, reprezentowanq
przez Krystyn? Tokarczyk i Iren? Chodorowskq. Ww. umowq Zarzqd powierzyl,
a Administrator (ABK) przyjql sprawowanie zwyklego zarzqdu Wspolnotq
(zwane w dalszym ciqgu administrowaniem), obejmujqce:
• utrzymanie wnalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh

i urzqdzeh budynku siuzqeych do wspolnego uzytku wszystkich lokali,
a takze jego otoczenia,

• biezqcq konserwacj? nieruchomosci, tj. usuwanie awarii, dokonywanie
drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh wspolnych i urzqdzeh (zakres
remontow wymaga uzgodnieh z Zarzqdem Wspolnoty),
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• zapewnienie dla Wspolnoty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej,
wody, gazu, odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,

• oplacanie podatkow i innych oplat publicznych,
• windykacj? naleznosci stanowiqcych pozytki i inneprzychody

z nieruchomosci wspolnej.

W umowie okreslono uczestnictwo wlascicieli w kosztach zarzqdu
nieruchomosciq wspolnq w kwocie powierzchni uzytkowej lokalu
oraz fundusz remontowy w kwocie powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czionkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow
zgodnie z umowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiqca na konto Administratora.
Zgodnie z ustaymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, kierownika
ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy Wspolnoty
i z tego rachunku (ktorym dysponuje Administrator) pokrywane sq wydatki.
Zmiana w sposobie rozliczeh wynika z podpisania umow dotyczqcych
prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty. Wporozumieniu z Radcq
Prawnym zadecydowano o nieaneksowaniu umowy administrowanie.
Wysokosc ww. zaliczek moze ulec zmianie zgodnie z tresciqpodj?tych
przez Wspolnot? uchwal, co wynika z tresci art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o wtasnosci lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwatami Wspolnoty Mieszkaniowej

z 07.03.2014 r.i z 19.03.2015 r.):

dla lokali mieszkalnych
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq Im" pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m pow. uz.

Na podstawie aneksu do umowy obowiqzujqcego od 01.01.2005 r. w miejsce
ABK Nr 1 wpisano ABK Nr 3.
Ww. umow? zawarto na czas nieoznaczony (kazdej ze stron sluzy prawo
wypowiedzenia jej w calosci lub okreslonych postanowieh z zachowaniem
3-miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartalu).
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej
• Umowa o prowadzenie rachunkdw bankowych oraz swiadczenie uslug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej
zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
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z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanym
dalej „Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Trzebiatowskq-Citko
i Halin? Mikluszka.
W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowyeh. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq w potwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqcym integralnq cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 16.01.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).
Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 16.01.2013 r. (rachunek dotyczqcyfunduszu remontowego).
Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych zawartaw dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a WspolnotqMieszkaniowq (zwanq
dalej „Klientem"), reprezentowanq przezEw? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

W ramach umowy Bank zobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Umowa swiadczeniabankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych zawarta w dniu 01.02.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq (zwanq
dalej „Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Trzebiatowskq-Citko i Halin?
Mikluszka.

Przedmiotem umowyjest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bankz mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lubw drodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie uslug drogq elektronicznq
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z 01.02.2013 r.

Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, Kierownika
ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa udzielone
przez Zarzqd Wspolnoty (pelnomocnictwa zostaly przekazane do Banku).

Oprocz wplat dokonywanych narachunki bankowe Wspolnoty Mieszkaniowej
wplaty dokonywane sqprzez wlascicieli takze

do kasy ABK. Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Haliny Mikluszki,
Glownej Ksi?gowej ABK, wplaty te sqautomatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq
• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych ogolnobudowlanych,

zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych wodociqgowo-
kanalizacyjnych, zawarta 02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow
Komunalnych Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 1 na swiadczenie uslug konserwacyjnych elektrycznych, zawarta
02.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 2 na swiadczenie uslug konserwacyjnych gazowych; co.; c.w.u.,
zawarta 06.02.2012 r. pomi?dzy Administracjq Budynkow Komunalnych
Nr 3 w Gdyni, a na czas nieokreslony;

• umowa nr 26/12/2010 na swiadczenie uslug w ramach pogotowia
technicznego, zawarta 30.12.2010 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty
dzialala ABK), a Agencjq „ERGO" Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni na czas
nieokreslony od 01.01.2011 r.;

• umowa nr 00095/04 o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,
zawarta 06.01.2004 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni, a Wspolnotq Mieszkaniowq

(w imieniu Wspolnoty umow? zawari Administrator-
ABK) na czas nieokreslony;

• umowa kompleksowa nr 10233/09, dotyczqca sprzedazy energii elektrycznej
orazzapewnienia jej dostarczenia (oswietlenie klatki schodowej), zawarta
17.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnotq Mieszkaniowq
(reprezentowanq przez ABK) na czas nieokreslony;

• umowa nr 92/07, dotyczqca wykonania prac porzqdkowo-czystosciowych,
zawarta 30.08.2007 r. pomi?dzy Zarzqdem Wspolnoty Mieszkaniowej
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w budynku a A. Dami?ckq , L. Kufel
Przedsi?biorstwem Handlowo - Uslugowym „Metalex" s.c. na czas
nieokreslony od 01.09.2007 r.

Kontrolujqcym przedlozono sprawozdanie fmansowe Wspolnoty Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(zal. nr 83). W ww. sprawozdaniu po stronie wykazano bilans
otwarciaw kwocie naliczenie kosztow eksploatacyjnych w kwocie

. Lqczna kwota . Lqczna kwota
kosztow wykazanych w sprawozdaniu wyniosla (w tym koszty
administracyjne ). Wynik na kosztach eksploatacyjnych w 2015 roku
byt . Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te
w sprawozdaniu w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach
zespoiu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej,
w przedlozonym zestawieniu obrotow i said
za2015 rok.

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400445 - Dzierzawa pojemnikow"
(zal. nr 85) w oparciu o przedlozone faktury. Stwierdzono, ze faktura
nr 01376/07/2015 zostala zaplacona po terminie platnosci, gdyz wptyn?ta6 dni
po tymterminie. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedlozono ponadto sprawozdanie z wykonania funduszu
remontowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (zal. nr 84). Po stronie

uj?to bilans otwarcia w kwocie naliczenie funduszu
remontowego w kwocie . Lqczna kwota zwi?kszeh wyniosla

. Po stronie uwzgl?dniono oplaty bankowe, splat?
kredytu oraz wykonaneremonty . Lqczna kwota

. Wynik na funduszu remontowym w 2015
roku . Z ww. sprawozdania wynika rowniez,
ze stan funduszu remontowego na dzieh 31.12.2015 r., po uwzgl?dnieniu
zaleglosci wlascicieli w Iqcznej kwocie
Kontrolujqce porownaly dane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Funduszremontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury i rachunki dotyczqee przeprowadzonych
remontow. Stwierdzono, ze nast?pujqce faktury / rachunki zostaly zaplacone
po terminie platnosci: faktura nr 1/01/2015 z 29.01.2015 r., rachunek
nr 224/2015 r. z 18.05.2015 r., faktura nr 4234/V/15 z 04.09.2015 r., faktura
nr 15 FKS/0242 z 16.09.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zywiolow oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zawarte
w 2015 roku (umowa generalna nr 0593/MSP/G/2015).
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Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku . Wksiqzce odnotowano
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
oraz dokonane odbiory robot remontowych w obiekcie w 2015 roku. Bez uwag.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego od osob prawnych).

Wramach czynnosci administrowania wspolnotami mieszkaniowymi ABK
wykonuje czynnosci windykacyjne.
Raz wroku, zgodnie z zaleceniami zarzqdow wspolnot mieszkaniowych,
przed dorocznymi zebraniami wspolnot do dtuznik6w kierowane sq wezwania
do zaplaty zaleglosci.
Ponadto poza ww. terminem windykacj? zalegtych naleznosci lokali
wlasnosciowych ABK przeprowadza na wniosek zarzqdow wspolnot
mieszkaniowych.
Na podstawie pelnomocnictw procesowych dla radcy prawnego ABK,
podpisanych przez zarzqdy wspolnot, kierowane sq do sadow pozwy o zaplat?
zalegtych naleznosci (zal. nr 60).

W2014 r. w administracji ABK znajdowalo si? 140 wspolnot mieszkaniowych,
a w 2015 r. - 135. Do chwili przeprowadzenia kontroli liczba ta nie ulegla
zmianie.
Ztytulu administrowania ABK uzyskal w2014 r. przychod w kwocie
1.577.209,64 zl, a w 2015 r. - 1.516.810,07 zl. Wynagrodzenie miesi?czne ABK
za administrowanie wspolnotq mieszkaniowq nalicza si? mnozqc stawk?
za 1m2 przez powierzchni? eksploatacyjnq ogolem. Stawka wynagrodzenia
sklada si?z kosztow wynagrodzenia pracownikow Administratora -
i kosztow pozostalych (zat. nr 57, 59).

Wtrakcie kontroli stwierdzono liczne przypadki oplacania faktur po terminie
platnosci (nie powodowalo to naliczania odsetek). Wedtug pisemnych wyjasnieh
Glownej Ksi?gowej ABK, Pani Haliny Mikluszki, opoznienia w platnosci faktur
wynikaly z:
• zaleglosci w ptatnosciach wlascicieli lokali,
t zaleglosci Gminy Miasta Gdyni jako wlasciciela lokali - zobowiqzania

wymagalne wobec wspolnot mieszkaniowych ulegajq zmniejszeniu zuwagi
na otrzymane srodki z budzetu Gminy,

Cj*w^
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• braku srodkow finansowych wspolnot mieszkaniowych, spowodowane
koniecznosciq pilnych wydatkow np. na usuwanie awarii,

• braku podpisu czlonkow zarzqdow wspolnot lub dostarczania podpisanych
faktur po terminie platnosci.

(zal. nr 58)

VI. UWAGI KONCOWE

1. Stwierdzono, ze dzialania windykacyjne w 2015 roku prowadzone byty
zgodnie z obowiqzujqcymi w ABK procedurami.

2. Przypadki odstqpienia od dochodzenia roszczen w post?powaniu sqdowym
byty uzasadnione i dokumentowane w sposob niebudzqcy zastrzezeh.

3. Kontrolujqce pozytywnie oceniajq dzialania windykacyjne prowadzone
przez ABK w 2015 roku. Podobnie jak w latach ubieglych, prowadzone
dzialania byly adekwatne do mozliwosci ABK. Dzialania prowadzono
regularnie.

4. Zaobserwowano dalszy wzrost sredniej kwoty zadluzenia oraz wzrost liczby
dluznikow z zadluzeniem powyzej 50 tys. zl. Pomimo spadku ogolnej liczby
dluznikow, lqczna kwota zadluzenia wzrosla.
Pogl?bianie si? niekorzystnych tendencji dotyczqcych stanu zadtuzenia
wynika z niesciqgalnosci duzych kwot zadtuzenia i, w ocenie kontrolujqcych,
nie moze bye zatrzymane przez dalszq intensyfikacj? dzialan
windykacyjnych prowadzonych przez ABK.

5. W zakresie zarzqdzania wspolnotami mieszkaniowymi nie stwierdzono
nieprawidlowosci innych niz nieterminowe oplacanie zobowiqzah wspolnot
mieszkaniowych. ABK prawidtowo wywiqzywata si? z zadan administratora.
Stawka za administrowanie pozostaje od dtuzszego czasu na niezmienionym
poziomie.
W 2016 roku Gmina przekazala zwi?kszone srodki na utrzymanie lokali
komunalnych, w zwiqzku z czym poprawita si? terminowosc regulowania
zobowiqzah wspolnot mieszkaniowych.

Majqc na uwadze powyzsze, nie ma koniecznosci wydawania zaleceh
pokontrolnych w zakresie obj?tym kontrolq.

Na tym protokot zakohczono.

Kierownik Administracji Budynkow Komunalnych Nr 3 - Pani Ewa
Trzebiatowska-Citko - zapoznata si? z tresciq §§35,36 ust. 2 i 37 Zarzqdzenia
nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie
zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urz?du Miasta Gdyni.
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"

Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, ktore
otrzymujq Administracja Budynkow Komunalnych Nr 3, Gdynia,
ul. Abrahama 55 oraz Biuro Kontroli a/a.

Kierownik

Administracji Budynkow
Komunalnych Nr 3

KIEROWNIK

mqrini Ewp Trxbictomln-Gtiio

Gdynia, 5 lipca 2016 roku
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mffT Iwonn Toktowska.

IN^PEKTOR

mgr Julia T'rzebiatowska


