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PROTOK6LNR 13/2016

kontroli planowej przeprowadzonej w:
Administracji Budynkow Komunalnych Nr 4, ul. Warszawska 67A,
81-309 Gdynia przez:

Iwone Torkowska^ - Kierownika Biura Kontroli,
Julie Trzebiatowska - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 13/2016 Prezydenta Miasta Gdyni
zl21ipca2016r. (nrrej. SOO.077.61.2016).

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

wspolnotami mieszkaniowymi.
2. Prawidlowosci windykacji naleznosci czynszowych i nalcznosci z tytuhi

oplat eksploatacyjnych.
-2015 rok.

Kontrol? prowadzono wokresie od 12 lipca do 1sierpnia 2016 roku.

Wkontrolowanym okresie Kierownikiem Administracji Budynkow
Komunalnych Nr 4, zwanej dalej ABK, byla Pani Ewa Zapasnik.

Wyjasnieri w trakcie kontroli udzielali:
1. Pani Ewa Zapasnik - Kierownik Administracji Budynkow Komunalnych

Nr4;

2. Pani Aleksandra Stariczyk - Glovvna Ksiegowa;
3• - Specjalista ds. ekonomicznych;
4- - Specjalista ds. ekonomicznych;
5• - Inspektor wDziale Ekonomicznym;
6- - Specjalista ds. ksiegowosci.

Woparciu o udostepnion^ dokumentacje ustalono, co nastepuje:

}



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 przyjetia 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
przypadajaxych Gminie Miasta Gdyni, jak rowniez jednostkom podleglym,
warunkow dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w ktorych
ulga stanowi pomoc publiczna_ oraz wskazania 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. Zarzadzenie nr 3/2014 z 22.09.2014 r. Kierownika Administracji Budynkow
Komunalnych Nr 4 w Gdyni w sprawie odstajsienia od dochodzenia roszczeh
nieprzedawnionych w post^powaniu s^dowym.

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
ksztaltowala si? nastejmj^co:
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Struktura najemcow -start na 31.12.2014 r.

8,60%

91,40%

m lokale

komunalne:

2.986 najemcbw
• lokale socjalne

281 najemcow

Struktura najemcow -stan na 31.12.2015 r.

8,69%

91,31%

I lokale

komunalne:

2.828 najemcow
I lokale socjalne:
269 najemcbw

(zal. nr 2, 3)

Stan zaleglosci czynszowych (obejmuj^cych czynsz i oplaty niezalezne)
w gminnych lokalach mieszkalnych w zasobach ABK oraz liczbe^ najemcow
z zadluzeniem na koniec 2014 roku i na koniec 2015 roku przedstawia ponizsza
tabela:

Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r.

Zaleglosc glowna, w tym: 16.811.366,18 zl 18.575.801,87 zl

- najemcy lokali komunalnych 13.956.804,11 zl 14.328.110,90 zl

- najemcy lokali socjalnych 268.209,83 zl 1.030.042,49 zl

- najemcy bez lokali
(byli najemcy lokali
komunalnych lub socjalnych) 2.586.352,24 zl 3.217.648,48 zl

Odsetki, w tym: 10.546.409,53 zl 11.325.825,06 zl

- najemcy lokalikomunalnych 7.737.032,68 zl 7.644.195,08 zl

- najemcy lokali socjalnych 64.881,46 zl 384.849,58 zl

- najemcy bez lokali 2.744.495,39 zl 3.296.780,40 zl

Liczba najemcow z zadluzeniem,
w tym: 2.318 2.086

- najemcylokali komunalnych 1.711 1.402

- najemcy lokali socjalnych 124 185

- najemcy bez lokali 483 499
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Problem zadluzenia na koniec 2014 roku dotyczyl wwiekszej mierze
lokali komunalnych, o czym swiadczy zarowno udzial najemcow z zadluzeniem
wogolnej liczbie najemcow wdanej grupie lokali jak i srednia kwota zadluzenia
(bez odsetek) przypadaj^cana dtuznika.

Sytuacje przedstawiaj^ ponizsze wykresy:

43%

56%

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
komunalnych -stan na 31.12.2014 r.

57%

iz zadluzeniem:

1.711 najemcow

Ibez zadluzenia:

1.275 najemcow

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
socjalnych -stan na 31.12.2014 r.

44%

Iz zadluzeniem:

124 najemcow

i bez zadluzenia:

157 najemcow

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

8 157,10 zl

2 162,98 zl

lokale lokale

komunalne socjalne

• lokale komunalne

• lokale socjalne
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Na koniec 2015 roku sytuacja przedstawiala si? nastejmjijco:

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
komunalnych -stan na 31.12.2015 r.

49%

51%

Iz zadluzeniem:

1.383 najemcow

Ibez zadtuzenia:

1.445 najemcow

Liczba zadtuzonych najemcow lokali
socjalnych - stan na 31.12.2015 r.

31%

69%

l z zadluzeniem:

185 najemcbw

i bez zadluzenia:

84 najemcow

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

15000,00 zh 10 219,77 zl

10 000,00 zt

5 000,00 zt

0,00 zl

(zal. nr 2, 3)

5 567,80 zl

lokale lokale socjalne
komunalne

E3lokale

komunalne

• lokale socjalne

Na powyzszych wykresach widoczny jest spadek udziahi najemcow
z zadluzeniem w ogolnej liczbie najemcow wgrupie lokali komunalnych
i wzrost tego udziahi w grupie lokali socjalnych. Sredniakwotazadluzenia
wzrosla w obu grupach lokali, przy czym wiekszy wzrost dotyczyl lokali
socjalnych.
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W 2015 roku nastajril skokowy wzrost zadluzenia w lokalach socjalnych
(z kwoty 268.209,83 zl do kwoty 1.030.042,49 zl). Jednoczesnie liczba
zadluzonych lokali socjalnych wzrosla ze 124 do 185. Kontroluj^ce zwrocily si?
z prosba_ o wyjasnienie zaistnialej sytuacji. Z wyjasnieh Pani EwyZapasnik,
Kierownika ABK wynika, ze roznica w ilosci lokali socjalnych oraz w kwocie
zadluzenia byla spowodowana brakiem mozliwosci wyodrebnienia w programie
„CZYNSZE" lokali socjalnych bez tytulu prawnego od lokali komunalnych
bez tytulu prawnego. Zaleglosci lokali socjalnych bez tytulu prawnego byly
wykazywane w kwartalnych zestawieniach wraz z zaleglosciami
dotyczacymi lokali komunalnych. Rozroznienie lokali komunalnych bez tytulu
prawnego od lokali socjalnych bez tytulu prawnego stalo sie mozliwe
w momencie dodania do programu „CZYNSZE" funkcji, dzieki ktorej mozna
wyodrebnic ww. typy lokali (tj. od sprawozdania za II kwartal 2015 roku) -
zal. nr 4.

W 2015 roku nastajril wzrost ogolnej kwoty zadluzenia (bez odsetek)
w gminnych lokalach mieszkalnych w zasobach ABK o 1.764.435,69 zl.
Zwiekszyta sie rowniez srednia kwotazadluzenia (bez odsetek) przypadaj^ca
na jednego zadluzonego najemc? (z 7.252,53 zl do 8.904,99 zl).
Zmniejszyla si? natomiast liczba dluznikow o 232 najemcow. Moze to
swiadczyc o splacie zaleglosci przez niektorych najemcow przy jednoczesnym
poglebieniu zadluzenia innych.

Nalezy zwrocic uwage na duzy udzial zaleglosci powyzej 3 miesiecy
w ogolnej kwocie zadluzenia. W przedlozonej informacji dotycz^cej zaleglosci
za lokale mieszkalne na 31.12.2015 r., dane dotyczaxe zaleglosci powyzej
3 miesi?cy wykazano dla najemcow lokali mieszkalnych z tytulem prawnym
do lokalu oraz uzytkownikow lokali (bez lokali po byrychnajemcach
i uzytkownikach).
W 2015 roku kwota zaleglosci powyzej 3 miesiecy wzrosla o 1.221.812,68 zl
do 15.113.397,91 zl. Wzrosl rowniez udzialzaleglosci powyzej 3 miesiecy
w ogolnej kwocie zadluzenia w tej grupie do 98,41% (w 2014 roku 97,66%).
Ponadto nast^pil wzrost zadluzenia w grupie byrych najemcow lokali
komunalnych lub socjalnych i wzrost liczbydluznikow w tej grupie (kwota
zadluzenia wrosla z 2.586.352,24 zl do 3.217.648,48 zl, natomiast liczba
dluznikow zwiekszyla si? z 483 do 499).

Na prosbe kontroluj^cych sporz^dzono listy dluznikow, ktorych
zadluzenie wraz z odsetkami przekroczylo 50.000 zl. Listy sporzadzono
na dzieh 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. (zal. nr 5, 6a-6k).
Na koniec 2014 roku dluznikow, ktorych zadluzenie przekroczylo 50.000 zl
bylo 152, zadluzonych na l^czn^ kwot? 13.553.531,06 zl (naleznosc glowna:
7.438.651,72 zl, odsetki: 6.114.879,34 zt). Na koniec 2015 roku takich
dluznikow bylo 173, a hjczna kwota ich zadluzenia wyniosla 15.511.762,28 zl
(naleznosc glowna: 8.581.106,51 zl, odsetki: 6.930.655,77 zl). Liczba dluznikow
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zadtuzonych powyzej 50.000 zt w porownaniu z 2014 r. wzrosta o 21, a stan
zadtuzenia w tej grupie o 1.958.231,22 zl (naleznosc glowna o 1.142.454,79 zt,
odsetki o 815.776,43 zl).
Na koniec 2014 roku najbardziej zadtuzony lokator (pod wzgl?dem kwoty
naleznosci glownej) posiadat zadluzenie w wysokosci 268.834,24 zt (naleznosc
glowna: 131.544,48 zl, odsetki: 137.289,76 zl). Na koniec 2015 roku najbardziej
zadtuzony lokator (ta sama osoba, co w 2014 r.) posiadal zadluzenie
w wysokosci 213.726,18 zt (naleznosc glowna: 145.959,47 zl, odsetki:
67.766,71 zl).

Biorac pod uwag? wyniki kontroli przeprowadzonych w latach
ubieglych nalezy stwierdzic, ze pogl?biajq si§ niekorzystne tendencje
(wzrost ogolnej kwoty zadluzenia, sredniej kwoty zadluzenia oraz liczby
osob z wysokim zadluzeniem) dotyczace stanu zadluzenia w gminnych
lokalach mieszkalnych, obslugiwanych przez ABK.

III. STOSOWANA PROCEDURA WINDYKACYJNA

I ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI

Zgodnie z wyjasnieniami przedlozonymi przez Pania^ Ew? Zapasnik,
Kierownika ABK (zat. nr 7), w stosunku do najemcow i uzytkownikow lokali
mieszkalnych w zasobach ABK podejmowane byly w 2015 roku i s^ nadal
nast?puj^ce dziatania windykacyjne:
• upomnienie - wysytane raz na kwartat do najemcow / uzytkownikow
zalegaj^cych powyzej dwoch wymiarow czynszu i oplat niezaleznych.
W przypadku braku reakcji ze strony dluznika weryfikowane jest saldo
zadluzenia, co moze skutkowac wyslaniem wezwania do zaptaty.
• wezwanie do zaptaty - wysytane do najemcow / uzytkownikow, ktorych
zadluzenie jest rowne lub wyzsze od trzech wymiarow czynszu i optat
niezaleznych. W przypadku braku reakcji ze strony dluznika weryfikowane jest
saldo zadluzenia, co moze skutkowac wyslaniem kolejnego wezwania
do zaptaty, wezwania przedsaxlowego do zaptaty lub przekazaniem sprawy
do Wydziatu Spraw Spolecznych UMG.
• przekazanie sprawy do sadu - w przypadku, gdy dluznik ignoruje
upomnienia, wezwania do zaptaty, nie wywiazuje si? z ugod lub gdy zadluzenie
moze ulec przedawnieniu. Poprzedza je wezwanie przeds^dowe do zaptaty.
• przekazanie sprawy do Wydziatu Spraw Spolecznych UMG (w celu zaj?cia
stanowiska w sprawie rozwi^zania umowy najmu z uwagi na zadluzenie).
• wizyta pracownika ds. windykacji czynszow w lokalu - w przypadku,
gdy wiedza o lokatorze, wobec ktorego prowadzone jest post?powanie
windykacyjne, nie jest petna. Celem wizyty jest ustalenie stanu faktycznego
w zakresie ilosci i wieku osob zamieszkuj^cych w lokalu, a takze sytuacji
finansowej dluznikow, a w przypadkach, gdy najemcy celowo nie podejmuj^
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korespondencji przekazywanej przez ABK - dor?czenie wezwan do zaptaty
lub wypowiedzeh umowy najmu. Wprzypadkach trudnej sytuacji materialnej
najemcy i cztonkow jego rodziny pracownik ds. windykacji czynszow informuje
ozasadach korzystania zdodatku mieszkaniowego oraz omozliwosci rozlozenia
zadluzenia na raty.

Wprzypadku, gdy po otrzymaniu upomnienia lub wezwania do zaptaty
najemca / uzytkownik wykazuje ch?c splaty zadluzenia, mozliwe jest (na prosb?
dluznika) roztozenie splaty zadluzenia na raty (zgodnie z przedlozonymi
wyjasnieniami, brak splaty trzech kolejnych rat oznacza odstapienie od ugody -
dalsza procedura jakwprzypadku braku reakcji ze strony dluznika).

Wprzypadku calkowitej splaty zadtuzenia mozliwe jest (na prosb?
dluznika) umorzenie odsetek.

W 2015 roku obowi^zywalo Zarzadzenie nr 3/2014 z 22.09.2014 r.
Kierownika Administracji Budynkow Komunalnych Nr 4 w Gdyni w sprawie
odstapienia od dochodzenia roszczen nieprzedawnionych wpost?powaniu
s^dowym (zat. nr 8).
Www. Zarzadzeniu ustalono, ze w przypadku zawarcia z najemcami
lub uzytkownikami lokalu bez tytutu prawnego ugody wsprawie splaty
zadtuzenia w miesi?cznych ratach, nalezy nabiez^co monitorowac uiszczane
wplaty. Jezeli dtuznik nie wywiazuje si? ze zobowiazah, nalezy bezzwtocznie
wszczynac czynnosci windykacyjne. Wprzypadku ich bezskutecznosci nalezy
wystaj>ic z roszczeniem na drog? post?powania s^dowego.
WZarzadzeniu Nr 3/2014 nalozono obowiazek przestrzegania terminow
przedawnienia dla roszczen wymagalnych, a takze dla roszczen obj?tych
ugodami. Zgodnie z art. 123 § 1ust. 2k.c. wzwi^zku z art. 118 k.c. termin
przedawnienia dla roszczen o swiadczenia okresowe wynosi 3 lata (oznacza to,
ze od daty wymagalnosci roszczenia - pierwsze zadluzenie - lub od daty
zawarcia ugody tj. przerwania biegu przedawnienia nie moze uptyn^c okres
3 lat).
Natomiast wprzypadku roszczen nieprzedawnionych, ktorych sci^galnosc jest
malo prawdopodobna nalezy rozwazyc, czy zachodza_ przestanki do odstapienia
od ich dochodzenia na drodze s^dowej.
Do przeslanek tych nalezy przyktadowo nast?puJ4ce okolicznosci:

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

• dtuznicy s^ dotkni?ci chorobq alkoholow^, nie osi^gaj^ zadnych
dochodow,

• stan zdrowia dluznikow uniemozliwia podj?cie pracy zarobkowej,
• post?powania s^dowe dotyczace okresu bezumownego, wktorym wpis

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

r GcaU
\



Wprzypadku stwierdzenia, ze zachodz^ powyzsze okolicznosci
udokumentowane wpost?powaniu egzekucyjnym lub wdrodze wywiadow
przeprowadzonych w toku czynnosci windykacyjnych, Kierownik ABK moze
podj^c decyzj? o odstajsieniu dochodzenia roszczenia na drodze sadowej.

Kontroluj^ce ustalily, ze w ABK do windykacji zadluzenia lokali
gminnych zostalo wyznaczonych 6 osob:
• trzy osoby z Dzialu Ekonomicznego zajmuja^ si? analiz^ zadluzenia

oraz wst?pnym przygotowaniem spraw do s^du;
• Specjalista ds. administracyjno-prawnych - przygotowuje pozwy, prowadzi

korespondencj? z sadami i komornikami, wspolpracuje z Radca^ Prawnym;
• Radca Prawny - reprezentuje Gmin? Miasta Gdyni wsprawach z powodztwa

o zaptat? zaleglosci czynszowo-eksploatacyjnych;
• Specjalista ds. windykacji - w przypadku stabej wiedzy o lokatorze /

lokatorach pomaga ustalic, kto faktycznie mieszka w danym lokalu
i w stosunku do kogo kierowac pozew.

Wprzedlozonych wyjasnieniach Pani Ewa Zapasnik, Kierownik ABK,
poinformowala, ze pomimo duzej ilosci najemcow i uzytkownikow lokali
mieszkalnych zalegajacych z naleznymi oplatami, ABK doktada wszelkich
staran, aby nie dopuscic do przedawnienia roszczen zgodnie z art. 118 kodeksu
cywilnego (zal. nr 7).

IV. DZIALANIA WINDYKACYJNE W 2015 ROKU

Kontroluja^ce ustalily, ze wtoku dziatah windykacyjnych prowadzonych
w 2015 roku zwindykowano w caiosci zaleglosci z tytutu optat za lokale
mieszkalne wl^cznej kwocie 615.151,27 zl (w tym naleznosc glowna:
513.484,39 zl, odsetki: 101.666,88 zl).

Wokresie od stycznia do grudnia 2015 roku zwindykowano cz?sciowo
zaleglosci z tytulu optat za lokale mieszkalne w l^cznej kwocie 2.326.882,11 zl
(naleznosc glowna 2.326.882,11 zl).

Ponadto w 2015 roku umorzono zaleglosci z tytulu optat za lokale
mieszkalne na laxzna^ kwot? 201.682,49 zt (w tym naleznosc glowna:
145.420,22 zt, odsetki: 56.262,27 zl).
(zat. nr 9)

Kontroluj^ce dokonaty kontroli 50 teczek najemcow gminnych lokali
mieszkalnych (byly to teczki najemcow kontrolowane w latach ubiegtych).



Kontrolujijce ustalily, ze od 2014 roku ABK stosuje dwa programy
do obstugi said lokali gminnych:
• program „CZYNSZE", shizacy do obslugi biez^cych said lokatorow lokali

mieszkalnych,
• program „TEMI", przeznaczony do rejestracji naleznosci obj?tych nakazami

zaptaty.
Z wyjasnien Pani EwyZapasnik, Kierownika ABK, wynika, ze program
„TEMI" zostal wprowadzony w celu oddzielenia zaleglosci obj?tych nakazem
zaptaty i post?powaniem komorniczym od salda biezfjcego lokatora. Taki zabieg
umozliwia ustalenie wysokosci zadtuzenia powstalego po nakazie
wraz z prawidlowymi odsetkami, a takze kontrolowanie wysokosci salda, jakie
pozostato do sptaty z tytulu nakazu. Z ww. wyjasnien wynika rowniez,
ze przed wprowadzeniem do uzytku programu „TEMI" rozdzielenie aktualnych
wysokosci zadtuzenia od obj?tych nakazem bylo bardzo utrudnione, gdyz saldo
glowne obejmowalo zsumowane zaleglosci z tytulu nakazu wraz z kosztami
procesowymi, biezaxe zaleglosci, wplaty komornicze oraz wptaty lokatorow
(zal. nr 10).

W przypadkach, gdy naleznosci obj?te nakazami zaptaty zostaty
wyodr?bnione w programie „TEMr, w ponizszych informacjach, dotyczaxych
said poszczegolnych lokali napoczatku i na koncu 2015 roku, kontrolujace
wykazywaty Iqczne kwoty zadtuzenia, obejmuj^ce biez^ce zaleglosci
i zaleglosci wynikaj{|ce z nakazow zaptaty (bez kosztow s^dowych
i egzekucyjnych). W informacjach o dokonanych wptatach wykazywano wptaty
lokatorow oraz wptaty komornicze na poczet splaty zaleglosci glownej
i odsetek. Nie wykazywano natomiast uj?tych w programie „TEMI" wplat
komorniczych na poczet sptaty kosztow sadowych i egzekucyjnych.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegtosc: 10.599,57 zl
Korekta salda: 2.041,67 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.615,51 zt
Wplaty w 2015 r.: 2.170,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 15.086,75 zt
Odsetki: 2.947,06 zt
(zal. nr 12a-12f)

Zadluzenie od 2010 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaly uregulowane).
Najemca nie zamieszkuje w lokalu od pazdziernika 2008 r.
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wynikajaeej z wystawionych nakazow zaptaty (35 rat po 400 zt miesi?cznie),
ponadto zobowiazali si? do wplaty biezacego czynszu;
- zawiadomienie z 10.07.2015 r. o stanie salda wynikaj^cego z nakazu zaptaty

-4.908,21 zt;
- zawiadomienie z 10.07.2015 r. o stanie salda wynikajacego z nakazu zaplaty

-11.500,24 zl;
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 3.579,50 zt
(naleznosc glowna: 3.164,94 zl, odsetki: 414,56 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 3.237,66 zt
(naleznosc glowna: 2.777,51 zt, odsetki: 460,15 zt).

Bez uwag.

2,

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 18.459,16 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.626,49 zl
Wplaty w 2015 r.: 1.120,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 19.965,65 zt
Odsetki: 5.406,98 zt
(zal. nr 13)

Zadluzeniez lat ubiegtych. W okresie od 12.04.2005 r. do 22.08.2011 r. lokal
byl zajmowany bez tytulu prawnego. Wdniu 23.08.2011 r. Prezydent Miasta
Gdyni zadecydowal o zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego na okres 2 lat,
wstrzymaniu naliczania odsetek na czas trwaniastosunku najmu
oraz rozwazeniu ewentualnego umorzenia zadtuzenia w calosci lub cz?sci,
o ile b?d^ ponoszone nalezne oplaty i czynsz przezokres trwania stosunku
najmu.
Pismo ABK z 17.07.2012 r. do Wydziatu Spraw Spolecznych UMG informujqce
o kwocie zadtuzenia oraz o nieregulowaniu naleznych optat i czynszu.
Pismo Wydzialu Spraw Spolecznych UMGz 25.10.2012 r. informujaxe,
ze nie b?dzie prowadzone post?powanie dotyczace rozwiazania umowy najmu
z uwagi na zaleglosci czynszowe (zgodnie z treseia, ww. pisma, stosowne
post?powanie b?dzie prowadzone po uptywie czasookresu obowi^zywania
umowy najmu, tj. po 22.08.2013 r.).
W dniu 08.10.2013 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o zawarciu umowy
najmu lokalu socjalnego na okres 2 lat (od23.08.2013 r.), wstrzymaniu
naliczania odsetek w wysokosci 5.010,00 zl do 30.09.2015 r. oraz ewentualnym
umorzeniu odsetek i zaleglosci, o ile b?d§ ponoszone nalezne oplaty i czynsz
w terminie do 30.09.2015 r.
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Dnia 22.11.2013 r. zawarto umow? najmu naokres 2 lat (do 22.08.2015 r.).
Od 23.08.2015 r. lokal zajmowany bezumownie.
W2014 roku nie dokonano zadnych wptat. W2015 roku nieregularne wplaty
w lacznej wysokosci ponizej wymiaru czynszu i optat, zadluzenie wzrosto.

I)/.inInniu windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 24.474,46 zt
(naleznosc glowna: 19.464,46 zt, odsetki: 5.010,00 zt).

Wdniu 08.06.2016 r. uznata roszczenie z tytulu zaleglosci
w optatach za lokal mieszkalny na dzien 31.05.2016 r. w kwocie 26.184,79 zl
i zobowiazata si? do splaty zadtuzenia w ratach po 50,00 zt miesi?cznie
odczerwca 2016 r. Pismem ABK z 13.06.2016 r. wyrazono zgod? na splat?
zadluzeniaw ratach po 50,00 zt miesi?cznie od czerwca 2016 r.

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 5.254,52 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.058,01 zl
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 9.312,53 zl
Odsetki: 3.461,03 zt
(zal. nr 14)

Zaleglosci z lat ubiegtych. Umowa najmu zostala rozwiazana z dniem
31.01.2013 r., nast?pnie skierowano do sadu spraw? o eksmisj?.
W dniu 20.06.2013 r. podczas osobistej interwencji

w sprawie lokalu, Prezydent Miasta Gdyni
zadecydowal o kontynuowaniu post?powania sadowego oraz zobowiazat
ww. do systematycznego ponoszenia odszkodowania za uzywanie lokalu
oraz cz?sciowego umniejszenia zadtuzenia.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 12.11.2013 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wptat.

D/.ialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 8.141,71 zl
(naleznosc gtowna: 5.254,52 zl, odsetki: 2.887,19 zt);
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- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 9.401,59 zl
(naleznosc glowna: 6.403,19 zt, odsetki: 2.998,40 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 10.432,37 zl
(naleznosc glowna: 7.298,64 zt, odsetki: 3.133,73 zl);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 11.481,02 zl
(naleznosc glowna: 8.192,72 zt, odsetki: 3.288,30 zt).

Bez uwag.

4.

Bilansotwarciaw2015 r.-nadplata: 188,31 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 3.360,11 zt
Wplaty w2015 r.: 985,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 2.186,82 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 0,00 zt
Odsetki: o'lO zt
(zal. nr 15)

Zadluzenie z lat ubiegtych. Umowa najmu zostata rozwiazana z dniem
31.01.2010 r. Wyrok S^du Rejonowego wGdyni z 6.07.2010 r. (sygn. akt

)nakazujacy eksmisj? i orzekajaey ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
Zobowiazanie z 18.04.2013 r. - uznanie roszczenia z tytulu zaleglosci
woplatach za lokal przez oraz zobowiazanie si? do splaty
zadtuzenia wraz z odsetkami naliczonymi do 31.03.2013 r. wratach po 50,00 zl
miesi?cznie i dodatkowo uiszczania biezcjcych optat za lokal.
Wplaty w2013 roku wraz zdodatkami mieszkaniowymi na poziomie biezacych
obciazeh.

Wdniu 28.01.2014 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o czasowym
odstapieniu od egzekucji wyroku eksmisyjnego oraz wstrzymaniu dalszego
naliczania odsetek - do 31.12.2015 r. zostata zobowiazana
do regularnego ponoszenia naleznych miesi?cznych optat oraz umniejszenia
o 1/3 kwoty zadluzenia w ww. terminie.

wywiazywata si? ze zobowiazania do regularnego ponoszenia
naleznych miesi?cznych optat z tytulu zajmowanego lokalu. Dokonala splaty 1/3
zadluzenia przed terminem 31.12.2015 r. (pismo ABK-4/FE-DM73328-
247/12/7210 z 6.08.2014 r.).
Zgodnie z decyzja. Prezydenta Miasta Gdyni z 9.09.2014 r. skierowano
ww. dozawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. 10.10.2014 r. zawarto
umow? najmu na czas nieoznaczony.
Na posiedzeniu Kolegium 9.09.2014 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal
o umorzeniu zadtuzenia obciazajacego konto lokalu
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przy wraz z odsetkami tj. 20.478,11 zl (w tym zaleglosc
glowna w kwocie 10.666,98 zl, odsetki w kwocie 9.811,13 zl - stan na dzieii
28.08.2014 r.).
Wzwiazku z powyzszym, dalsze post?powanie zmierzajsice do realizacji
vvyroku Saa*u Rejonowego w Gdyni z 6.07.2010 r. (sygn. akt ) stalo
si? bezprzedmiotowe.
W2015 roku wplaty lokatorki wraz z dodatkiem mieszkaniowym pokryty
wysokosc czynszu i optat, dlatego nie prowadzono dziatari windykacyjnych.

Bez uwag.

5.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 4,126,15 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.331,88 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 286,96 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 6.171,07 zl
Odsetki: 783,47 zl
(zal. nr 16a)

Zadluzenie od 2012 r.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego socjalnego zawarta 30.05.2012 r. na okres
dwoch lat od 21.04.2012 r.

W 2013 r. pismem ABK z 21.01.2013 r. (w odpowiedzi na wniosek najemczyni
z 10.01.2013 r.) - roztozono na raty zaleglosci wraz z odsetkami w iacznej
kwocie 1.026,28 zl (zadluzenie na dzien 21,01.2013 r.) na 20 rat, platnych
po 50,62 zl miesi?cznie pocza>vszy od lutego 2013 r.
25.06.2014 r. zawarto kolejn^ umow? najmu lokalu mieszkalnego socjalnego
na okres dwoch lat poczawszy od 21.04.2014 r.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dziahinia windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 4.491,28 zl
(naleznosc glowna: 4.126,15 zt, odsetki: 365,13 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 5.372,58 zl
(naleznosc glowna: 4.920,82 zl, odsetki: 451,76 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 5.898,21 zl
(naleznosc glowna: 5.343,70 zl, odsetki: 554,51 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 6.345,96 zl
(naleznosc glowna: 5.680,89 zl, odsetki: 665,07 zl).
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Naposiedzeniu Kolegium wdniu 04.05.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni
zaakceptowat wniosek wsprawie wdrozenia procedury zmierzajacej do wydania
lokalu, awkonsekwencji, skierowania sprawy na drog? sadowa. oeksmisj?.
W2016 roku wystano wezwanie przedsadowe do zaptaty z 10.05.2016 r.
nakwot? 7.920,06 zt (naleznosc glowna: 6.986,96 zt, odsetki: 933,10 zl)
za okres umowny od 01.06.2012 r. do 20.04.2016 r.

Zwyjasnien , Specjalisty ds. ekonomicznych, wynika,
ze wodzewie na ostatnie wezwanie do zaptaty (z 10.05.2016 r.) zpropozycja
zawarcia ugody na splat? zadtuzenia przystala pismo
zprosba_ o rozlozenie zaleglosci na raty, uznajac przez to swoje zadluzenie.
Przedmiotowe pismo zostato przekazane do Wydziatu Spraw Spolecznych
UMG z prosb^ o zaj?cie stanowiska. Wyjasniono rowniez, ze w okresie
wczesniejszym nie kierowano sprawy do sadu ze wzgl?du na zobowiazanie -

zostata zobowiazana przez Prezydenta Miasta Gdyni
do uregulowania zadtuzenia wczasie trwania stosunku najmu, tj do dnia
20.04.2016 r. (zal. nr 16b).

Bez uwag.

6.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 15.090,16 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 9.458,35 zl
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 24.548,51 zt
Odsetki: 1.080,63 zt
(zat. nr 17)

Zadluzenie od 2009 r.

Pismem ABK z 30.01.2012 r. wyrazono zgod? nasplat? zadluzenia w kwocie
5.430,46 zt (bez odsetek) w 54 ratach po 100,56 zt poczawszy od lutego 2012 r.
Najemca nie wywi^zywal si? z zawartej ugody, zadluzenie wzrosto.
Najemca w pismie z 21.02.2014 r. zwrocit si? prosb^ do ABK o rozlozenie
splaty zaleglosci na rowne raty po 150 zl miesi?cznie.
Pismem z25.02.2014 r. (ABK4/FE-HS 3328/354/10/14/1839) wyrazono zgod?
narozlozenie sptaty zaleglosci w kwocie 8.715,77 zt na 56 rat miesi?cznych
po 150,56 zt kazda. Najemca nie wypelnit powyzszego zobowiazania.
Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu Kolegium wdniu 9.09.2014 r. podjaj
decyzj? o wstrzymaniu naliczania odsetek od zaleglosci czynszowych do dnia
31.08.2015 r. Jezeli do dnia 31.08.2015 r. beda^ ponoszone nalezne miesi?czne
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oplaty i czynsz, a istniej^ce zadluzenie b?dzie umniejszone, nastapi ponowne
rozwazenie sprawy w kontekscie dalszego wstrzymania naliczania odsetek.
W 2015 roku nie dokonano zadnej wptaty.

Dziatania windykacyjne w 2015 r.:
- informacja dla Wydziatu Spraw Spolecznych z 9.10.2015 r. o tym, ze

nie przystapit do systematycznego uiszczania miesi?cznych
naleznosci czynszowych oraz nie podjaj: dziatan w celu umniejszenia zadtuzenia
w wyznaczonym terminie tj. do 31.08.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 22.529,83 zt
(naleznosc glowna: 21.908,72 zt, odsetki: 621,11 zt);
- wezwanie przedsadowe z 6.11.2015 r. do zaplaty kwoty 23.558,62 zl
(naleznosc glowna: 22.788,65 zt, odsetki: 769,97 zl).

Bez uwag.

7.

Bilans otwarcia w 2015 r. - nadplata: 140,13 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.456,18 zt
Wptaty w 2015 r.: 3.501,40 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 1.891,32 zt
Odsetki: 12,07zt

(zal. nr 18)

Lokal wynajmowany jest w oparciu o umow? najmu z 21.02.1973 r.
Najemczyni^ lokalu byta . zmarla
Z datajej smierci w stosunek najmu lokaluwstajpili

zmarla

W stosunek najmu po zmartej wstajjili
, wspolnie z niq. zamieszkuj^cy w dacie jej smierci. Z uwagi na fakt

posiadania zaleglosci z dniem 31.08.2013 r. zostal rozwigzany stosunek najmu
ww. lokalu jedynie z . Bezpodstawnie
pomini?to natomiast w tym post?powaniu

zmarl , a z dniem

11.06.2014 r. zgodnie z decyzja_ Prezydenta Miasta Gdyni 378/2014 dokonano
wymeldowania z pobytu statego.
Czynnosci windykacyjne podj?te w 2013 r. przyniosty zamierzony skutek,
zlikwidowano zadluzenie. Wplaty w 2014 r. pokryly wymiar czynszu i oplaty,
na koniec 2014 r. nadplata czynszu w wysokosci 140,13 zl.
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Dwie wplaty w2015 roku pokryty zobowiazania do wrzesnia, od pazdziernika
wyst?pujg zaleglosci.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- zawiadomienie z 15.04.2015 r. o stanie salda: niedoplata 1.301,40 zl
(naleznosc glowna: 1.291,42 zl, odsetki: 9,98 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 1.650,29 zt
(naleznosc glowna: 1.613,98 zt, odsetki: 36,31 zt).

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 240,86 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 1.072,32 zl
Wplaty w 2015 r.: 1.359,60 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 0,00 zt
Odsetki: 1j$ zj
(zal. nr 19)

Lokal zamieszkiwany bez tytulu prawnego (w zwiazku z tocz^cym si?
post?powaniem spadkowym) - zarzad przymusowy.
Zadluzenie od listopada 2013 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly sptacone).
Wplaty w 2015 roku w l^cznej wysokosci przekraczajacej biczace obciazenia,
zadluzenie zostato sptacone.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 277,21 zl (naleznosc
glowna: 240,86 zl, odsetki: 36,35 zt);
- zawiadomienie o stanie salda z 15.04.2015 r. - kwota niedoplaty 91,65 zl
(naleznosc glowna: 89,36 zt, odsetki: 2,29 zt).

Bez uwag.

9.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 16.331,33 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 6.323,94 zl
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
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Zadluzenie na koniec 2015 r.: 22.655,27 zl
Odsetki: 6*594,75 zl
(zal. nr 20a)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 30.11.2012 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z 10.09.2013 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj?.
W2013 roku uzyskano nakaz zaptaty kwoty 5.493,45 zt za okres umowny
(sygn. akt ), a nast?pnie skierowano wniosek do komornika
sadowego o wszcz?cie egzekucji (post?powanie egzekucyjne zostato umorzone
wgrudniu 2013 roku z uwagi na bezskutecznosc egzekucji).
Waktach znajduje si? notatka sluzbowa windykatora z9.12.2014 r., zktorej
wynika, ze nie posiada zadnych srodkow na utrzymanie,
dlatego nie optaca czynszu za zajmowany lokal.
W2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 21.377,10 zt
(naleznosc glowna: 16.331,33 zt, odsetki: 5.045,77 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. nakwot? 23.495,21 zl
(naleznosc glowna: 18.115,55 zt, odsetki: 5.379,66 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. nakwot? 25.402,99 zl
(naleznosc glowna: 19.649,31 zl, odsetki: 5.753,68 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 09.10.2015 r. na kwot? 21.377,10 zt
(naleznosc gtowna: 16.331,33 zl, odsetki: 5.045,77 zt).

W2016 roku wystano wezwanie przedsadowe do zaptaty z 07.06.2016 r.
na kwot? 26.121,98 zt (naleznosc gtowna: 22.297,68 zt, odsetki: 3.824,30 zl)
za okres bezumowny od 01.12.2012 r. do 31.05.2016 r.
Nie przekazano sprawy do sadu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjccia decyzji w tej sprawie.
Z wyjasnien , Specjalisty ds. ekonomicznych, wynika,
ze post?powanie egzekucyjne dot. nakazu zaptaty z 27.05.2013 r. zostato
umorzone wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji. W czerwcu 2016 roku
przygotowano i oddano dokumenty do Radcy Prawnego celem skierowania
kolejnego pozwu o wydanie nakazu zaptaty za zadluzenie za okres
od 01.12.2012 r. do 31.05.2016 r., tj. za 3,5 roku. Ze wzgl?du na lakt,
ze nie zmienita si? sytuacja finansowa i zyciowa uzytkownika istnieje mate
prawdopodobienstwo egzekucji. W zwiazku z powyzszym nie dotrzymano
trzyletniego okresu skierowania zadluzenia do sadu. W pierwszej kolejnosci
oddawane sa. do sadu sprawy dluznikow, gdzie przewidywanajest sci^galnosc
(zal. nr 20b).

19



10,

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 862,91 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 0,00 zt
Wplaty w 2015 r.: 1.059,16 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 0,00 zt
Odsetki: 34,03 zl
(zal. nr21a-21e)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu przedmiotowego lokalu rozwiazano
w drodze porozumienia stron z dniem 06.08.2013 r. w zwiazku z przydzieleniem
innego lokalu mieszkalnego.
Protokot przekazania lokalu ABK przez z 10.10.2013 r.
W 2015 roku lokal zostal przekazany nowym najemcom na podstawie umowy
najmu lokalu mieszkalnego - socjalnego.
W 2015 roku wplaty komornicze. Zadluzenie zostato calkowicie sptacone
wraz z naleznymi odsetkami. Wyszczegolniona kwota wptat obejmuje kwot?
52,55 zt odsetek komorniczych.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- 19.12.2014 r. skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni pozwy o zaplat?
kwoty 662,64 zt zaleglosci za okres umowny (od 01.03.2013 r. do 06.08.2013 r.)
oraz kwoty 343,97 zt zaleglosci za okres bezumowny (od 07.08.2013 r.
do 30.09.2013 r.);
- Sad Rejonowy w Gdyni wydal nakazy zaptaty kwoty 662,64 zl z 23.01.2015 r.,
sygn. akt oraz kwoty 343,97 zt z 26.01.2015 r., sygn. akt

- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gdyni
z 16.04.2015 r. o wszcz?cie egzekucji z ww. nakazow zaptaty;
- wniosek z 28.04.2015 r. o wykreslenie z listy dluznikow
z uwagi na niezamieszkiwanie w lokalu przy w okresie,
ktorego dotyczy zadluzenie;
- wniosek z 29.04.2015 r. z prosba_ o wycofanie
post?powania egzekucyjnego i rozlozenie zadluzenia na 5 rat;
- pismo ABK z 04.05.2015 r. do komornika sadowego - wyrazenie zgody
na splat? zadluzenia w ratach po 200,00 zl miesi?cznie ptatnych do komornika
(kserokopi? pisma przekazano
w odpowiedzi na ztozone wnioski);
- zawiadomienia o stanie salda z 10.07.2015 r. - informacja o saldach zaleglosci
wynikajacych z nakazu zaptaty (450,14 zl) i
(411,47 zt).
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Wczerwcu 2016 roku dokonano korekty nieprawidlowo naliczonych odsetek
wkwocie 34,03 zt. Po dokonaniu ww. korekty brak odsetek do zaplaty.

Bez uwag.

U.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 8.730,24 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 1.905,20 zt
Wptaty w 2015 r.: 357,94 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 10.277,50 zl
Odsetki: 7.656,56 zt
(zal. nr 22a-22f)

Zadluzenie z lat ubieglych. Od 1 grudnia 2009 r. lokal zajmowany bez tytulu
prawnego, przy czym umowa przygotowana na okres od 1 grudnia 2007 r.
do 30 listopada 2009 r. nie zostala podpisana przez

. Poprzednia umowa obowiazywata do 31 lipca 2006 r.
W 2011 r. uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 12.915,79 zt zaleglosci wraz
z odsetkami za okres umowny (do 30.11.2009 r.) oraz kwoty 3.618,76 zl
zaleglosci wraz z odsetkami za okres bezumowny do 31.08.2011 r.
Zaleglosc za okres bezumowny sptacono. Pismem z 29.11.2011 r. ABK
wyrazila zgod? na splat? w 24 ratach po 641,30 zt poczawszy od grudnia 2011 r.
kwoty 15.390,79 zt (kwota 12.915,79 zt wynikajaca z nakazu zaplaty,
powi?kszona o koszty zast?pstwa procesowego).
Od listopada 2011 r. do wrzesnia 2012 r. regularne wplaty w wysokosci
przekraczaj^cej miesi?czny wymiar optat.
W dniu 14.08.2012 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o odst^pieniu
od decyzji z 20.11.2007 r. w sprawie skierowania do zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego jak rowniez zobowi^zania do uregulowania
zadtuzeniaoraz do regulowania na biezaeo oplat, a takze podjai decyzj?
o skierowaniu do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
po ustaleniu, ze do dnia 31.07.2013 r. b?d*j wnoszone oplaty z tytulu
miesi?cznego odszkodowania.
Od pazdziernika do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do pazdziernika 2013 r.
brak jakichkolwiek wptat. W listopadzie i grudniu 2013 r. wptaty komornicze
(wniosek z 18.07.2013 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaptaty kwoty
12.915,79 zl, sygn. akt ).
W 2014 roku skierowano do Sadu Rejonowego w Gdyni pozew o zaptat? kwoty
4.208,53 zl z tytulu zaleglosci za okres bezumowny od 01.09.2011 r.
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do 31.07.2014 r. i uzyskano nakaz zaplaty z28.10.2014 r., sygn. akt

Wplaty w 2015 roku to wplaty komornicze.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym wGdyni
z 10.01.2015 r. o wszcz?cie egzekucji dot. nakazu zaplaty ;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. nakwot? 15.880,25 zl
(naleznosc gtowna: 8.730,24 zt, odsetki: 7.150,01 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 12.204,90 zt
(naleznosc gtowna: 5.451,40 zt, odsetki: 6.753,50 zt);
- zawiadomienie z 20.04.2015 r. o stanie salda wynikajacego z nakazu zaptaty

-5.161,28 zt;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 12.742,42 zl
(naleznosc gtowna: 5.877,13 zl, odsetki 6.865,29 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 13.128,56 zl
(naleznosc glowna: 6.144,58 zt, odsetki 6.983,98 zt).

Bez uwag.

12.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 15.545,81 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.360,75 zt
Korekta salda (koszty s^dowe iegzekucyjne): 3.862,25 zt
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 21.768,81 zt
Odsetki: 11.134,08 zt
(zal. nr 23a, 23b)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.08.2010 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 22.02.2011 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj?.
W 2012 roku uzyskano nakazy zaptaty: kwoty 10.967,52 zl zaleglosci
wraz z odsetkami za okres umowny (sygn. akt ) oraz kwoty
2.966,51 zt zaleglosci wraz z odsetkami za okres bezumowny do 31.05.2012 r.
(sygn. akt ). W 2012 r. wszcz?to egzekucj? komornicze
(post?powanie zostato umorzone w maju 2013 r. - bezskutecznosc egzekucji).
Pismo Wydziatu Spraw Spolecznych UMG z 7.01.2013 r. do najemcy
(w odpowiedzi na wniosek dot. wstrzymania eksmisji) informuj^ce, iz tylko
calkowita splata zadtuzenia moze bye podstawq do zweiyfikowania stanowiska.
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Pismo Wydziaiu Spraw Spolecznych UMG z23.01.2013 r. do najemcy
(w odpowiedzi na kolejny wniosek dot. wstrzymania eksmisji) - podtrzymano
stanowisko wyrazone w pismie z 7.01.2013 r.
Wgrudniu 2014 r. wtrakcie wizji wlokalu pracownik ABK stwierdzit,
ze lokator utrzymuje si? ze zbieractwa puszek i innych przedmiotow, a'lokal
to smietnisko i, jego zdaniem, windykacj? naleznosci nalezy uznac
za bezskuteczn^.
W2015 roku lokator nie dokonat zadnej wptaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 25.346,56 zl
(naleznosc glowna: 15.545,81 zt, odsetki: 9.800,75 zt);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 30.046,70 zt
(naleznosc glowna: 19.935,82 zt, odsetki: 10.110,88 zt);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. nakwot? 31.118,73 zt
(naleznosc gtowna: 20.682,98 zt, odsetki: 10.435,75 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 32.021,15 zt
(naleznosc gtowna: 21.241,05 zl, odsetki: 10.780,10 zt).

Nie przekazano sprawy do sijdu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji w tej sprawie.
Wedtug pisemnych wyjasnien Specjalisty ds. ekonomicznych,

, nakazy zaplaty obejmuj^ roszczenia z okresu do 31.05.2012 r.
Post?powanie egzekucyjne wynikaj^ce z tych nakazow zostalo umorzone
z uwagi nabezskutecznosc egzekucji. Wczerwcu 2016 r. przygotowano
i oddano dokumenty do Radcy Prawnego celem skierowania kolejnego pozwu
o wydanie nakazu zaplaty kwot wynikajaxych z zadtuzenia powstatego
wokresie od 1.06.2012 r. do 31.05.2016 r. Zuwagi na to, ze nie zmienila si?
sytuacja finansowa i zyciowa lokatora (nadal utrzymuje si? z pomocy MOPS
orazzbieractwa surowcow wtomych) istnieje mate prawdopodobieristwo
skutecznosci egzekucji. W zwiazku z powyzszym ABK nie dotrzymata
trzyletniego okresu dochodzenia zadtuzenia w s^dzie. W pierwszcj kolejnosci
do sadu kierowane sq sprawy gdzie istnieje prawdopodobiehstwo sciajmi?cia
naleznosci od dluznika (zal. nr 23c).

13.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 38.842,41 zt
Korekta salda (koszty sjfdowe iegzekucyjne): 3.501,75 zt
Wymiarczynszu i optat w 2015 r.: 4.930,29 zt
Wplaty w 2015 r.: 2.442,46 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
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Zadluzenie nakoniec 2015 r.: 44,831 99 z\
0dsetki: 23.795,71 zt
(zal. nr 24a-24b)

Zadtuzenie z lat ubieglych. Najemcami lokalu na podstawie umowy naimu
zdnia 26.08.1992 r. byli mw [993 r
najemcy wyjechali , aopiek? nad mieszkaniem sprawowala

, ktora ponosita koszty utrzymania mieszkania.
Z uwagi na fakt udost?pnienia lokalu na rzecz osob trzecich Gmina
wypowiedziata umow? najmu z dniem
30.11.2003 r. Wlokalu nadal pozostawala , ktora pomimo
wezwari Gminy nie opuscila lokalu.
Wyrok S^du Okr?gowego wGdahsku z 26.01.2006 r. (sygn. akt )
nakazujaey eksmisj? i orzekaj^cy o uprawnieniu do lokalu
socjalnego. regulowalo oplaty sporadycznie.
10.01.2013 r. Sad Rejonowy wGdyni wydal nakaz zaptaty kwoty 40.126,43 zl
obejmujqcy naleznosci za bezumowne korzystanie z lokalu od 01.01.2002 r.
do 30.09.2012 r. (sygn. akt ). Nakaz zaplaty zostal skierowany
do egzekucji komorniczej.
W2014 roku wplaty z egzekucji komorniczej.
Nazwiska uzytkownikow lokalu zmieniono z
na ( zmarla ).
Znotatki stuzbowej , Specjalisty ds. windykacji,
z 8.12.2014 r. wynika, ze przeprowadzil onrozmow? z lokatorem
na okolicznosc zgtoszenia przez mieszkaricow, ze z lokalu wydobywa si? fetor.
Pismem ABK z 17.12.2014 r. wezwano do przywrocenia
mieszkania do wlasciwego stanu higieniczno-sanitarnego do dnia 30.12.2014 r.
W2015 roku wplaty komomicze wkjcznej wysokosci ponizej wymiaru czynszu
i optat, zadluzenie wzrosto.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie 0 zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 59.462,47 zl
(naleznosc glowna: 38.842,41 zl, odsetki: 20.620,06 zt);
- upomnienie 0 zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 63.883,80 zl
(naleznosc gtowna: 42.498,17 zt, odsetki: 21.385,63 zt);
- upomnienie 0 zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 65.569,67 zl
(naleznosc glowna: 43.399,11 zt, odsetki: 22.170,56 zt);
- wezwanie przedsadowe do zaplaty z 06.10.2015 r. na kwot? 20.299,91 zt
(naleznosc gtowna: 16.953,11 zt, odsetki: 3.346,80 zt) za okres bezumowny
od 01.05.2012 r. do 30.09.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 66.634,67 zl
(naleznosc glowna: 43.655,15 zl, odsetki: 22.979,52 zl).
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W2016 roku wyslano kolejne wezwanie przedsadowe do zaptaty z7.07 2016 r
na kwot? 20.299,91 zt (naleznosc gtowna: 16.953,11 zt, odsetki: 3346 80 zt)
zaokres bezumowny od 01.05.2012 r. do 30.09.2015 r.

Nie przekazano sprawy do sadu przed uplywem terminu przedawnienia.
Wteczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji wtej sprawie.
Zwyjasnien tSpecjalisty ds. ekonomicznych, wynika,
ze nakaz zaplaty z 10.01.2013 r. obejmuje zadluzenie wedtug salda na dzien
30.09.2012 r. - komornik sciaga naleznosci. Ze strony uzytkownikow lokalu
brak wptat. Wzwiazku zpowyzszym przygotowano iprzekazano do Radcy
Prawnego dokumenty celem wystapienia do sadu ouzyskanie kolejnego nakazu
zaplaty za okres od 01.05.2012 r. do 30.09.2015 r. Ze wzgl?du na pomylk?
wokresie, zajaki b?da dochodzone naleznosci (powinno bye od 01.10.2012 r.),
bedzie sprostowanie wyliczenia naleznosci iwystanego wezwania do zaptaty.
Z ww. wyjasnien wynika rowniez, ze trzyletni okres skierowania zadtuzenia
do egzekucji przekroczono zuwagi na duz*} ilos'c przygotowywanych spraw
do sadu (zat. nr 24c).

14.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 67.828,33 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 6.870,32 zt
Korekta Salda (koszty sqdowe Iegzekucyjne): 6.539,50 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatekmieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 81.238,15 zt
Odsetki: 53.157,72 zl
(zal. nr 25a-25b)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umowa najmu zostata rozwiazana z dniem
31.03.2007 r.

Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 27.05.2008 r. (sygn. akt )
nakazujjpy eksmisj? i orzekajacyo uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2012 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 26.869,85 zt zaleglosci
wrazz odsetkami za okres umowny oraz kwoty 37.142,36 zt zaleglosci
wrazz odsetkami za okres bezumowny do 30.04.2012 r. W 2012 r. wszcz?to
egzekucj? komornicze (umorzenie w sierpniu 2013 r. - bezskutecznosc
egzekucji).
W aktach znajduje si? notatka z 3.12.2014 r., z ktorej wynika, ze

utrzymuje si? ze zbierania puszek i zlomu oraz pracy dorywezej,
pracuje dorywezo, a windykacj? nalezy uznac za bezskuteczn^.
W 2015 roku nie dokonano zadnej wplaty.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 115.291,32 zt
(naleznosc gtowna: 67.828,33 zl, odsetki: 47.462,99 zt);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 125.479,95 zt
(naleznosc gtowna: 76.663,97 zt, odsetki: 48.815,98 zt);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot?128.294,76 zl
(naleznosc gtowna: 78.066,03 zt, odsetki: 50.228,73 zl);
- informacja z 15.06.2015 r. dla Wydziatu Spraw Spolecznych o liczbie
lokatorow, braku biezacych wplat i stanie zadtuzenia;
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. nakwot? 130.811,68 zt
(naleznosc gtowna: 79.132,15 zt, odsetki: 51.679,53 zl).

29.02.2016 r. lokal zostalprzekazany Gminie.
Nie przekazano sprawy do sadu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji w tej sprawie.
Wedtug pisemnych wyjasnien , Inspektora
wDziale Ekonomicznym, wzwiazku z umorzeniem przez komornika egzekucji
z dwoch wydanych nakazow zaplaty z uwagi najej bezskutecznosc oraz
ze wzgl?du na duza_ ilosc spraw, z ktorych wpierwszej kolejnosci do sadu
sa_ kierowane te, ktore rokuj§ sciajniecie zadluzenia, sprawa
zostata skierowana do sadu wmaju 2016 r. (po uplywie terminu przedawnienia)
- zal. nr 25c.

15.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 290,16 zl
Wymiarczynszu i optat w 2015 r.: -763,24 zt
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Saldo na koniec 2015 r. - nadplata: 442,15 zt
Odsetki: 0,00 zt
(zal. nr 26)

Zadluzenie na poczadcu 2014 roku, wynikaj^ce z braku wptat w okresie
od wrzesnia do grudnia 2013 roku.
W nastapil zgon . Zgodnie z decyzj^
Prezydenta Miasta Gdyni z 19.11.2013 r. do zawarcia umowy najmu lokalu
zostali skierowani

(umow? zawarto w lutym 2014 r. po splacie zaleglosci czynszowych za okres
od sierpnia 2013 r. do lutego 2014 r.). Od marca do czerwca 2014 r. brak wptat.
W wyniku wptaty w lipcu 2014 r. sptacono zadluzenie.
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18.07.2014 r lokal zostal wykupiony od Gminy. Od miesiaca wrzesnia 2014 r
lokal wykreslono z zasobow Gminy.
W2015 roku dokonano korekt wymiaru czynszu ioptat, ktore pozwolily
na pokrycie catosci zadtuzenia wraz znaleznymi odsetkami. Na koniec 2015
roku na koncie lokalu widniata nadplata.

Bez uwag.

16.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 183,34 zt
Wymiar czynszu i optat w2015 r.: 3.098,69 zt
Wptaty w2015 r.: 2.240,'oOzt
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie nakoniec 2015 r.: l .042,03 zl
Odsetki: 36|88 z}
(zal. nr 27)

Zadluzenie od listopada 2011 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaty sptacone).
Pismem ABK z 11.05.2012 r. wyrazono zgod? na sptat? zadtuzenia wkwocie
1.200,13 zt (bez odsetek) w 12 ratach po 100,01 zl poczawszy od maja 2012 r.
Najemczyni nie wywiazala si? zugody (wplaty przez okres 12 miesi?cy
obowiazywania ugody na poziomie biezacych obciazeri).
Pismem ABK z 23.08.2013 r. wyrazono zgod? na sptat? zadtuzenia wkwocie
1.159,19 ztw 12 ratach po 92 ztmiesi?cznie, poczawszy od wrzesnia 2013 r.
W2014 roku wposzczegolnych miesiacach dokonywano nadplat.
Pismem ABK-4/FE-DM/3328-138/14/7054 z 1.08.2014 r. uwzgl?dniono prosb?

o urnorzenie odsetek w kwocie 55,34 zt.
W2014 r. splacono cate zadluzenie i dokonywano biezacych wptat.
W2015 r. dokonano 7wptat, ktore nie pokiyty biezacego czynszu i optat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- zawiadomienie z 15.04.2015 r. o stanie salda - niedoptata 32,57 zt, wtym
odsetki 6,94 zt.

Wgrudniu 2015 r. zadluzenie przekroczylo trzykrotny wymiar czynszu i optat.

Bez uwag.
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17.

Bilans otwarcia w2015 r. - zalegtosd: 0,00 zl
Wymiar czynszu i optat w2015 r.: 000 zt
Wptaty w2015 r, o;oo zi
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: o 00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 000 zt
Odsetki:

(zal. nr 28)
0,00 zt

Zadluzenie od 2008 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaty splacone)Wzwiazku ^ zgonem umorzono ^.^
wkwocie 1.129,25 zt oraz odsetki wkwocie 552,83 zt.
Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego - socjalnego z30 03 2015 r
lokal zdniem 1.04.2015 r. zostal przekazany

Bez uwag.

18.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 22.594,74 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.231,65 zt
Korekta salda: 4.985 25 zt
Wplaty w2015 r.: 1.095,90 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie nakoniec 2015 r.: 30.715/74 zt
Odsetki: 20.192,'88zt
(zal. nr 29)

Zadluzenie z lat ubieglych. W2009 r. uzyskano nakaz zaplaty kwoty
17.708,78 zl zaleglosci wraz z odsetkami za okres umowny do 28.02.2009 r.
W2009 r. wszcz?to egzekucj? komornicze
Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.01.2011 r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z29.07.2011 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
Na przetomie 2012 i 2013 roku uzyskano nakazy zaptaty: kwoty 10.868,18 zt
zaleglosci wraz z odsetkami za okres umowny od 01.03.2009 r. do 31.01.2011 r.
(sygn. akt ) oraz kwoty 8.815,62 zl zaleglosci wraz z odsetkami
za okres bezumowny od 01.02.2011 r. do 31.10.2012 r. (sygn. akt

). Wniosek o wszcz?cie egzekucji z ww. nakazow skierowano
do komornika przy S^dzie Rejonowym wGdyni 15.03.2013 r.
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W2015 roku wptaty komornicze.

Dzialania windykacyjne w2015 r.:
-upomnienie ozaptat? zaleglosci z'l5.01.2015 r na kwotc 40 sos 07 1
(naleznosc gtowna: 22.594,74 zt, odsetki: 18 304 23 zlT ' *
;S°ffl°*f °Weg° ™S^*+»*** wGdyni
z09.06.2009 r.', sygn. akt °Um°rZemU 6gZekUCJi nakaZU S^dowe8°
na bezskutecznosc egzekucji- zuwa&
S;:e(k°m0mika*™*> ™M.U, Rejonowym wGdyni
z09.06:2009 r, sygn. akt Ura0rZenm e8"kU°ji nakaZU Si>doweS0
na smierc dluznika; z uwa&i

z08.01.2013 uLm akt ' °Um°,Ze,U-U T*"**"^S^owe«"
sygn. akt 'naJcazu s3doweg° z 14.12.2012 r.,
egzekucji; zuwa8» na bezskutecznosc

'z ^S7T(k°a°^k" f °We8° P^ Sadzie ^J»nowym wGdyni
z08.01.M13 -sygn akt °Umar/,?,iu;=gzekuf "^u sadowego
sygn akt ' nakaZU "fdowegp z14.12.2012 r.,
-T™ozapiat?z,,eglosciz,0.07^
(naleznosc gfowna: 28.632,76 zl, odsetki: 19.210 36 zlT
(niroSowS^t^f V3-!0'2015 r/na *"* 48'950>26 -Vidieznosc gtowna. 29.256,60 zt, odsetki: 19.693,66 zt)
W2016 r. spraw? ozaplat? zaleglosci skierowano do sadu.
Bez uwag.

19.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: \i 735 07 zl
Wymiar czynszu i optat w2015 r.: 601 q\ s »J
Wplaty w2015 r.: IjIqqo^
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 000 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: ]7 I0442zt
Odsetki: Vsoc'oa 1(zal.nr30a-30c) 3.808,26 zt

Zadluzenie od 2006 r. Umow? najmu rozwiazano zdniem 31.10.2014
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W2014 roku wystano wezwanie przedsadowe do zaplaty z 17.11.2014 r.
na kwot? 14.488,43 zt (naleznosc gt6wna: 11.496,89 zl, odsetki: 2.991,54 zl)
za okres umowny do 31.10.2014 r., a nast?pnie skierowano do Sadu
Rejonowego wGdyni pozew z 10.12.2014 r. ozaptat? ww. kwoty. 20.01.2015 r.
S^d Rejonowy wGdyni wydal nakaz zaptaty kwoty 14.488,43 zt, sygn. akt

Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z 11.05.2015 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy ouprawnieniu do lokalu socjalnego.
Wptaty dtuznikow w2015 roku wtqcznej wysokosci ponizej biezaxych
obciazen, zadluzenie wzrosto. Egzekucja komornicza wtoku, wptaty
komornicze w2015 roku pokryly jedynie cz?sc kosztow saxlowych.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 16.033,50 zl
(naleznosc gtowna: 12.785,07 zl, odsetki: 3.248,43 zt);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 17.683,76 zl
(naleznosc gtowna: 14.174,63 zl, odsetki: 3.509,13 zt);
- wniosek o wszcz?cie egzekucji z 30.04.2015 r. dot. nakazu zaptaty

-zawiadomienie o stanie salda z 10.07.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikajjjcych z nakazu zaplaty (16.724,12 zt, w tym 2.235,69 zl
kosztow sadowych);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 3.852,33 zl
(naleznosc glowna: 3.200,60 zl, odsetki: 651,73 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 4.883,1 lzt
(naleznosc gtowna: 4.158,97 zl, odsetki: 724,14 zl).

Bez uwag.

20.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 6.768,12 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 1.235,14 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 8.003,26 zl
Odsetki: 2.585,32 zt
(zat. nr 31a-31c)

Zadluzenie od 2005 r. Lokal zajmowany bez tytulu prawnego od 1 wrzesnia
2004 r. (umow? najmu lokalu socjalnego rozwiazano ze wzgl?du na zaklocanie
porzadku domowego).
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Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 22.03.2005 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
Sad Rejonowy w Gdyni wdniu 23.01.2013 r. wydal nakaz zaplaty kwoty
3.801,13 zl z tytulu zaleglosci za okres od 01.10.2005 r. do 31.08.2012 r.
(sygn. akt ). Komornik sadowy przy Sadzie Rejonowym wGdyni
26.08.2013 r. wydal postanowienie o umorzeniu postepowania egzekucyjnego
wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.
Wdniu 23.09.2015 r. zabezpieczono lokal wzwiazku ze zgonem lokatorki.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 8.948,98 zl
(naleznosc gtowna: 6.768,12 zl, odsetki: 2.180,86 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 5.850,85 zt
(naleznosc glowna: 4.323,80 zt, odsetki: 1.527,05 zt);
- zawiadomienie o stanie salda z 20.04.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikaj^cych z nakazu zaptaty (4.576,13 zl, w tym 775,00 zl
kosztow sadowych);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 6.356,59 zt
(naleznosc gtowna: 4.739,43 zl, odsetki: 1.617,16 zt);
- zawiadomienie o stanie salda z 10.07.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikajqcych z nakazu zaplaty (4.576,13 zl, w tym 775,00 zt
kosztow sadowych).

Nie przekazano sprawy do sqdu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji w tej sprawie.
Z wyjasnien , Inspektora w Dziale
Ekonomicznym, wynika, ze trzyletni okres, w ktorym ABK powinna wystaj>ic
z pozwem o zaplat? zaleglosci przekroczono w zwiazku z duza iloscig spraw
przygotowywanych do sadu oraz faktem oddawania do sadu w pierwszej
kolejnosci dluznikow, ktorzy rokuj§sciajgni?cie zadtuzenia (zal. nr 3Id).

21.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 10.263,63 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.991,84 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 13.255,47 zt
Odsetki: 4.355,07 zt
(zal. nr 32a-32e)

31



Zadluzenie od 2008 r. Umow? najmu rozwiazano z dniem 28.02.2014 r.
Prawomocny wyrok eksmisyjny Sadu Rejonowego wGdyni z 30.06.2014 r.
sygn. akt - orzeczono o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2015 roku nie dokonano zadnej wptaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 13.686,66 zl
(naleznosc glowna: 10.263,63 zl, odsetki: 3.423,03 zt);
- wezwanie przedsadowe z 05.03.2015 r. do zaplaty kwoty 14.266,69 zl
(naleznosc glowna: 10.709,77 zl, odsetki: 3.556,69 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04 2015 r. na kwot? 14.610,1 lzt
(naleznosc glowna: 10.980,42 zt, odsetki: 3.629,69 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 15.669,35 zl
(naleznosc glowna: 11.814,07 zl, odsetki: 3.855.28 zl);
- wezwanie przedsadowe z 10.09.2015 r. do zaplaty kwot:
- 10.099,92 zl za okres trwania umowy najmu tj. od 01.11.2008 r.

do 28.02.2014 r.,
- 4.860,71 zl za okres bezumowny tj. od 01.03.2014 r. do 01.03.2015 r.;

- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 16.521,83 zl
(naleznosc glowna: 12.422,86 zl, odsetki: 4.098,97 zl);
- pozew z 8.12.2015 r. o zaptate kwoty 4.860,71 zl za okres bezumowny
od 01.03.2014 r. do 01.03.2015 r.;
- pozew z 8.12.2015 r. o zaplat? kwoty 10.099,92 za okres trwania umowy
tj. od 01.11.2008 r. do 28.02.2014 r.;
- nakaz zaptaty z 30.12.2015 r. kwoty 4.860,71 zt (sygn. akt );
- nakaz zaptaty z 8.02.2016 r. kwoty 10.099,92 zt (sygn. akt

Bez uwag

22.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 1.268,47 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.945,27 zl
Wptaty w 2015 r.: 650,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 5.563,74 zt
Odsetki: 294,11 zt
(zat. nr 33)

Zadluzenie od listopada 2014 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaty sptacone).
W 2015 roku lokatorka dokonala jednej wplaty w grudniu. Wplata nie pokryla
biezacych zobowiazan.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 1.276,11 zt
(naleznosc gtowna: 1.268,47 zl, odsetki: 7,64 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 3.075,71 zt
(naleznosc gtowna: 3.031,51 zl, odsetki: 44,20 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. nakwot? 4.003,34 zt
(naleznosc glowna: 3.891,66 zl, odsetki: 111,68 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 4.604,40 zt
(naleznosc gtowna: 4.407,02 zt, odsetki: 197,38 zl).

Bez uwag.

23.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zalegtosc: 82.974,83 zt
KorektaSalda (koszty sejdowe iegzekucyjne): 5.321,75 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 11.474,64 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 99.771,22 zt
Odsetki: 60.011,96 zt
(zal. nr 34a-34b)

Zadluzenie z lat ubieglych.
W 2002 r. tytut prawny do lokalu posiadali ,

zrzekt si? z uprawniendo lokalu (pismo z 19.08.2002 r.).
Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2006 r. z

W 2007 r. uzyskano nakaz zaplaty kwoty 24.763,70 zl z tytulu zaleglosci
wraz z odsetkami za okres do 31.10.2006 r., (przy czym w wezwaniu
przedsadowym oraz pozwie wskazanokwot? 24.736,70 zt). W 2007 r. wszcz?to
egzekucj? komornicza.
Wyrok S^du Rejonowego w Gdyni z 4.03.2009 r. (sygn. akt )
nakazujqcy eksmisj? oraz orzekajaxy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W 2012 r. uzyskano nakaz zaplaty kwoty 65.728,09 zt z tytulu zaleglosci
wraz z odsetkami za okres od 01.11.2006 r. do 30.04.2012 r. W 2013 roku

wniosek egzekucyjny z 26.04.2007 r. uzupelniono o ww. nakaz zaplaty.
W 2013 roku wptaty komornicze. W 2014 roku sporadyczne wplaty.
Dtuznik zmarl . Komornik sadowy pismami
z 22.07.2014 r. i 22.08.2014 r. poinformowal, ze post?powanie egzekucyjne
prowadzone przeciwko dtuznikom
zostanie umorzone.



Postanowieniami z 23.10.2014 r. komornik sadowy umorzyt post?powanie
egzekucyjne prowadzone przeciwko dtuznikom (dot. nakazu zaptaty
z2007 r.) (stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
Postanowieniami z06.11.2014 r. komornik sadowy umorzyt post?powanie
egzekucyjne prowadzone przeciwko dtuznikom (dot. nakazu zaptaty
z2012 r-) (stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
Wlokalu pozostaje jako uzytkownik lokalu. Z notatki
stuzbowej (Specjalisty ds. windykacji,
z26.11.2014 r. wynika, ze podczas wizyty wlokalu wdniu 25.11.2014 r. drzwi
otworzyl , ktory oswiadczyl, ze nie ma nie do powiedzenia
na temat osob zamieszkujacych wlokalu. Ponadto lokator stwierdzil, ze wie
ozadluzeniu, ale nie stac go na to zeby ptacic czynsz.
W2015 roku brak jakichkolwiek wptat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 135.997,77 zt
(naleznosc gtowna: 82.974,83 zl, odsetki: 53.022,94 zl);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 145.417,33 zl
(naleznosc gtowna: 90.741,55 zt, odsetki: 54.675,78 zt);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 147.738,64 zl
(naleznosc glowna: 91.362,63 zl, odsetki: 56.376,01 zt);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 155.405,71 zl
(naleznosc glowna: 97.264,57 zl, odsetki: 58.141,14 zt).

W2016 roku wystano wezwanie przedsadowe do zaptaty z 8.06.2016 r.
na kwot? 50.777,98 zl (naleznosc glowna: 42.631,08 zl, odsetki: 8.146,90 zl)
za okres bezumowny od 01.05.2012 r. do 31.05.2016 r.

Nie przekazano sprawy do sadu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji w tej sprawie.
Zwyjasnien (Inspektora wDziale
Ekonomicznym wynika, ze obecnymi uzytkownikami lokalu sa

. Uzyskano nakazy zaptaty
z 20.02.2007 r. (saldo na dzien 31.10.2006 r.) i z 12.10.2012 r.
(saldo na dzien 30.04.2012 r.). Po smierci komornik
sadowy umorzyt post?powanie egzekucyjne dotyczace ww. nakazow wobec
stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji. Wzwiqzku zpowyzszymi faktami,
notatka Specjalisty ds. windykacji z26.11.2014 r. oraz faktcm, ze wpierwszej
kolejnosci oddawane sa. do sadu sprawy dluznikow, ktorzy rokuj^ sci^gni?cie
zadluzenia, przekroczono trzyletni okres, wktorym ABK powinna wystapic
zpozwem o zaplat? zaleglosci. Sprawa wprzygotowaniu do sadu (zal. nr 34c).
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24.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 795,02 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.212,92 zl
Wplaty w 2015 r.: 4.640,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 1.367,94 zl
Odsetki: 82'lOzt
(zal. nr 35)

Zadluzenie od 2014 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone).
W2015 roku dokonano osmiu wplat, ktore wcalosci nie pokryly zadtuzenia
i biezacych zobowiqzan.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 1.314,96 zl
(naleznosc gtowna: 1.240,30 zl, odsetki: 74,66 zt);
- wodpowiedzi nawniosek lokatora z 20.05.2015 r. ABK wyrazila zgod?
na rozlozenie zadtuzenia na raty po 150 zl miesi?cznie i oplacanie biezacych
zobowiazari (pismo ABK z 25.05.2015 r. ABK4/FE-DM/3328/29/15/4612).

Bez uwag.

25.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 2.153,62 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.440,37 zt
Wplaty w 2015 r.: 1.800,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 2.793,99 zt
Odsetki: 530,36 zt
(zal. nr 36)

Zadluzenie od listopada 2013 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly sptacone
w pazdzierniku 2013 roku).
20.01.2014 r. zawarto umow? najmu lokalu socjalnego okres 2 lat -
do 28.10.2015 r. (skierowanie z 29.10.2013 r.).
Umowa najmu lokalu socjalnego wygasta 28.10.2015 r. Nowa^ umow? zawarto
na okres dwoch lat poczawszy od 23.12.2015 r. W okresie nieobowiazywania
umowy lokatorka zamieszkiwata w przedmiotowym lokalu.
W 2015 roku dokonano szesciu wplat, ktore nie pokryly zadluzenia i biezacych
zobowiazan.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 2502 62 zt
(naleznosc gtowna: 2.153,62 zl, odsetki: 349,00 zt);
-upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 2.831 60 zl
(naleznosc gtowna: 2.436,64 zt, odsetki: 394,96 zt);
-upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 2.711 33 zt
(naleznosc gtowna: 2.272,17 zl, odsetki: 439,16 zl);
- upomnienie ozaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 2.658 20 zl
(naleznosc glowna: 2.172,73 zl, odsetki: 485,47 zl).

Bez uwag.

26.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 39.094,68 zt
Wymiar czynszu i optat w2015 r.: 0,00 zt
Wptaty w2015 r.: 0^00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0 00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 39.094^68 zt
Odsetki: 49.770,92 zl
(zal. nr37a)

Lokal w zarzadzie przymusowym, przydzielony
• W nast^pil zgon

, ktory sam zamieszkiwat wlokalu. Wsierpniu 2011 r. klucze
wydano _ .Wlipcu 2012 r. ustalono, ze lokal jest
zamkm?ty inikt wnim nie mieszka. Lokal zostal zabezpieczony przez ABK.
Pismem z3.10.2012 r. (do wiadomosci ABK) Wydziat Spraw Spolecznych
UMG poinformowal oodsupieniu od prowadzenia post?powania zmierzajacego
do rozwiazania umowy najmu (uznano, ze wsposob domniemany doszto
do wypowiedzenia umowy najmu oraz

). Od grudnia 2013 roku lokal nie jest obciazany
biezaxymi naliczeniami, natomiast wlistopadzie 2013 r. dokonano korekty
naliczenia za poprzednie miesiace.
Zadluzenie z lat ubieglych. W2003 r. uzyskano nakaz zaplaty kwoty
18.260,90 zl zaleglosci wraz zodsetkami za okres do 31.01.2003 r. (klauzula
wykonalnosci wpazdzierniku 2004 r.). W2005 r. wszcz?to egzekucj?
komornicze (umorzenie w2010 r. - stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).

Nie przekazano sprawy do sadu przed uplywem terminu przedawnienia.
W teczce lokalu nie udokumentowano podjecia decyzji w tej sprawie.
Brak dzialan windykacyjnych w 2015 roku.
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fj^jafnf\ e. . •Specjalisty ds. ekonomicznych, wynika,
ze od okoto 15 lat nie zmieniata si? sytuacja finansowa dluznika

- zbierat butelki, nie byt zarejeslrowany wurz?dzie pracy, lokal
mieszkalny byt zamedbany. Wzwiazku zfaktem, ze wpierwszej kolejnosci
przekazywane sa do sadu sprawy dluznikow, ktorzy rokuja sciagalnosc
postanowiono nie wyst?powac do sadu zpozwem ozaptat?, co narazitoby
Gmin? na wysokie koszty 5% wpisu od wysokosci zadtuzenia. Zww. wyjasnien
7£t[a02S5i? Ce!e^POdJ?daPr6by°dzyskaniazactoniawystapionowdniu 18.07.2016 r. do Centrum Personalizacji Dokumentow MSWiA
zwmoskiem o udost?pnienie aktualnego adresu zamieszkania

(zal. nr 37b).

27.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 271,45 zt
Wymiar czynszu ioptat w2015 r.: 290566 zl
Wplaty w2015 r.: 1.030,00zt
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 2.570 12 zt
Saldo na koniec 2015 r. - nadplata: 419*24 zt
Odsetki:

(zal. nr38)
0,00 zl

Zadluzenie od pazdziernika 2014 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaty
splacone). W2014 roku nieregularne wplaty (na koncie lokalu wyst?powaty
naprzemiennie nadplaty i niewielkie zadluzenie).
W2015 roku wptaty lokatorow t^cznie zdodatkiem mieszkaniowym
przekroczyty zadluzenie i biezjjce zobowiazania.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-zawiadomienie ostanie salda z 15.04.2015 r. - niedoplata 168,59 zt (naleznosc
glowna: 168,51 zt, odsetki: 0,08 zt).

Bez uwag.

28.

Bilans otwarcia w2015 r. - nadplata: 308,86 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.733,99 zt
Wptaty w2015 r.: 890^00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 2.019,75 zl
Saldo na koniec 2015 r. - nadplata: 484,62 zl
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Odsetki: 0,00 zl
(zal. nr 39)

Zadluzenie z latubieglych zostato splacone w 2013 roku (odsetki umorzono).
Wposzczegolnych miesiacach 2015 roku na koncie lokalu widnialy nadplaty.

Bez uwag.

29.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 565,19zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 3.083,92 zt
Wptaty w 2015 r.: 1.400,00 zt
Dodatekmieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 2.249,11 zt
Odsetki: 99,12 zl
(zal. nr 40)

Zadluzenie od listopada 2014 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone).
W2015 roku dokonano trzech wptat ktore nie pokryly zadtuzenia
oraz biezacych zobowiazari.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 1.423,97zl
(naleznosc glowna: 1.404,99 zl, odsetki: 18,98 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 979,81 zl
(naleznosc gtowna: 931,71 zl, odsetki: 48,10 zt);
-upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 1.389,18zl
(naleznosc glowna: 1.321,57 zl, odsetki: 67,61 zt).

Bez uwag.

30.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 12.201,37 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 3.931,57 zt
Wplaty w 2015 r.: 2.565,35 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 13.567,59 zl
Odsetki: 11.453,58 zt
(zal. nr41a-4lb)
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Zaleglosci z lat ubieglych. W2009 roku uzyskano nakaz zaptaty kwoty
10.055,69 ztzaleglosci wraz z odsetkami za okres do 31.01.2009 r. W2009 r.
wszcz?to egzekucj? komornicz^.
Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2010r.
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z 16.08.2010 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj?.
W2013 r. uzyskano dwa nakazy zaplaty:
-nakaz zaptaty z 17.09.2013 r. na kwot? 3.236,65 zl za okres umowny
od 01.02.2009 r. do 31.03.2010 r. (sygn. akt );
-nakaz zaplaty z 7.08.2013 r. na kwot? 7.786,20 zt za okres bezumowny
od 01.04.2010 r. do 31.05.2013 r. (sygn. akt ).
Wniosek owszcz?cie egzekucji z27.11.2013 r. dot. ww. nakazow zaptaty.
W2014 roku glownie wptatykomornicze.
Wplaty w2015 roku wlacznej wysokosci niepokrywajacej biezacych obciazen
Gedna wplata lokatora wkwocie 200,00 zt oraz wptaty komornicze).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 22.629,42 zl
(naleznosc gtowna: 12.201,37 zl, odsetki: 10.428,05 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 23.152,12 zl
(naleznosc gtowna: 12.480,04 zl, odsetki: 10.672,08 zt);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 23.825,65 zl
(naleznosc gtowna: 12.897,58 zt, odsetki: 10.928,07 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 24.045,78 zl
(naleznosc glowna: 12.856,08 zt, odsetki: 11.189,70 zt).

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 33.807,35 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.206,85 zt
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 38.014,20 zl
Odsetki: 21.053,37 zl
(zal. nr 42a-42e)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2010 r.
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 12.10.2010 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekajacy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
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16.12.2014 r. Sad Rejonowy wGdyni wydal nakaz zaptaty kwoty 19 999 48 zl
za okres bezumowny od 01.04.2010 r. do 31.08.2014 r. (sygn. akt

). Zobowiazani zostali solidamie oraz

Kolejny nakaz zaplaty zostal wydany przez Sad Rejonowy wGdyni wdniu
29.12.2014 r. (sygn. akt ^ , , ., r* , v*'©"* aKl )• zostala zobowiazana
do zaptaty kwoty 21.455,64 zt za okres trwania umowy najmu.
W2015 roku nie dokonano zadnej wptaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-wniosek do komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym wGdyni
z18.03.2015 r. owszcz?cie egzekucji znakazow zaptaty osygnaturze akt

-upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.04.2015 r. na kwot? 55 786 09 zl
(naleznosc glowna: 35.199,50 zl, odsetki: 20.586,59 zt);
-postanowienie komornika sadowego przy Sadzie Rejonowym wGdyni
z30.06.2015 r. oumorzeniu post?powania z uwagi na bezskutecznosc
egzekucji;

-zawiadomienie ostanie salda wynikajacego znakazu zaplaty
(naleznosc glowna: 16.246,49 zt, odsetki: 5.209,15 zt) z 10.07.2015 r.;
-zawiadomienie ostanie salda wynikajacego znakazu zaptaty
(naleznosc gtowna: 15.865,18 zt, odsetki: 4.134,30 zt) z 10.07.2015 r.;
-upomnienie ozaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 15.353 98'zt
(naleznosc gtowna: 3.851,92 zt, odsetki: 11.502,06 zl);
- upomnienie ozaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 16.177,63 zl
(naleznosc gtowna: 4.568,79 zl, odsetki: 11.608,84 zl).

Bez uwag.

Bilans otwarcia w2015 r. - zaleglosc: 11.303,67 zt
Wymiar czynszu ioptat w2015 r.: 0,'oO zt
Wplaty w2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 11.303,67 zt
0dsetki: 3.657,'52zt
(zal. nr 43)

Zadluzenie od listopada 2011 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaty splacone).
W2013 r. ustalono, ze najemca nie mieszka wlokalu oraz podnajmuje go innym
osobom bez zgody Gminy. Umow? najmu rozwiazano z dniem 30.11.2013 r.



Wgrudniu 2013 r. dokonano zabezpieczenia lokalu (po otrzymanym zgtoszeniu,
ze mieszkanie jest otwarte i puste).
W2014 r. wystawiono upomnienie ozaptat?
zaleglosci z23.01.2014 r. (naleznosc gtowna 10.440,41 zl, odsetki 1.291,47 zt).
Wdniu 10.03.2014 r. Wydziat Spraw Spolecznych UMG poinformowat ABK
ze:

- zgodnie z decyzj§ Prezydenta Miasta Gdyni nr 915/2013 z 18.11.2013 r.
orzeczono o wymeldowaniu z pobytu stalego
z lokalu przy ul. ;
- zgodnie z decyzja_ Prezydenta Miasta Gdyni nr 30/2014 z 14.01.2014 r.
orzeczono owymeldowaniu zpobytu stafcg0
z lokalu przy
W2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wniosek do Wydziatu Ewidencji Ludnosci UMG z 03.04.2015 r.
oudostepnienie danych z ewidencji ludnosci, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i uniewaznionych dowodow osobistych dot.
- odpowiedz z 10.04.2015 r. - ostatni adres pobytu stalego

- wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentow MSWiA z 20.04.2015 .
oudostepnienie danych z ewidencji ludnosci, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i uniewaznionych dowodow osobistych dot.
- odpowiedz uzyskano wlutym 2016 roku-adres zameldowania na pobyt staly
Gdynia, ul.

Bez uwag.

r.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 2.773,59 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 505,02 zt
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 3.278,61 zl
Odsetki: 1.431^8 zt
(zal. nr 44)

Zadluzenie od 2007 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaty sptacone). Wdniu
06.12.2011 r. Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o wyrazeniu zgody
nasptat? zadluzenia w ratach do 30.11.2013 r., wstrzymaniu naliczania odsetek
www. terminie orazkontynuowaniu post?powania zmierzajacego
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do rozwiazania umowy najmu w przypadku niewywiazania si? z podj?tych
zobowiazan.

Decyzjq Prezydenta Miasta Gdyni z 6.12.2014 r. podj?ta_ na Kolegium polecono
wszcz?cie procedury rozwiazania umowy najmu.
W 2014 roku do dluznika wysylano wezwania przedsadowe do zaptaty.
Windykacja byta bezskuteczna (brak mozliwosci dor?czenia wezwan).
Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.10.2015 r.
Pismem z 12.11.2015 r. ABK zgtosita na Policj? dewastacj? opuszczonego
lokalu.

Pismem z 24.11.2015 r. ABK zgtosita do Wydziatu Spraw Spolecznych UMG
uzysk lokalu.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wptat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 3.961,04 zt
(naleznosc gtowna: 2.773,59 zt, odsetki: 1.187,45 zl);
- wezwanie przedsadowe do zaplaty z 11.03.2015 r. na kwot? 4.103,21 zl
(naleznosc gtowna: 2.879,69 zt, odsetki: 1.223,52 zt) za okres umowny
do 28.02.2015 r.; pisma ABK z 12.08.2015 r. i 01.09.2015 r. - zawiadomienia
o mozliwosci odebrania ww. wezwania przedsadowego w siedzibie ABK
(zawiadomienia wywieszono na tablicy ogloszeh UMG);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 4.184,89 zt
(naleznosc glowna: 2.941,80 zl, odsetki: 1.243,09 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 4.395,77 zl
(naleznosc gtowna: 3.092,59 zt, odsetki: 1.303,18 zt);
- pismo ABK z 12.08.2015 r. - wypowiedzenie umowy najmu z dniem
31.10.2015 r. (pismo zostato odebrane za potwierdzeniem odbioru
przez ); pismo ABK z 16.09.2015 r. - zawiadomienie
o mozliwosci odebrania ww. pisma z 12.08.2015 r. w siedzibie ABK
(zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszeh UMG);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 4.575,65 zl
(naleznosc gtowna: 3.209,53 zt, odsetki: 1.366,12 zt).

Bez uwag.

34.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 1.321,42 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.451,82 zt
Wptaty w 2015 r.: 6.600,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 173,24 zt
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Odsetki: 43,29 zt
(zal. nr 45)

Zadluzenie odsierpnia 2014 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly splacone).
W2015 roku lokator dokonywat splaty biezacych zobowijjzan oraz splaty
zadtuzeniaw ratach po 100 zt miesiecznie.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:

- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. nakwot? 1.338,34 zt
(naleznosc gtowna: 1.321,42 zl, odsetki: 16,92 zt);
- wezwanie przedsadowe z 19.02.2015 r. do zaptaty zadtuzenia w wysokosci
1.819,00 zl (naleznosc glowna: 1.793,70 zl, odsetki: 25,30 zt);
- wodpowiedzi na wniosek najemcy z 18.03.2015 r. ABK w pismie
z24.03.2015 r. (ABK4/FE-DM/3328-43/15/2399) wyrazila zgod? na splat?
zadluzenia w ratach miesi?cznych po 100 zl poczawszy od kwietnia 2015 r.
Ponadto najemca zobowi^zal si? do regularnych wplat biezaxego miesi?cznego
czynszu i optat. Lokator w 2015 roku wywiazywa! si? z tego zobowiazania.

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 8.854,05 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.367,67 zt
Wplaty w 2015 r.: 15.000,00 zt
Dodatekmieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 63,17 zt
Odsetki: 49,62 zl
(zal. nr 46)

Wmaju 2013 roku dokonano calkowitej sptaty zadtuzenia bez odsetek (odsetki
umorzono). Brak wptat od lipca do grudnia 2013 roku i w 2014 roku.
Wgrudniu 2014 roku wszcz?to post?powanie zmierzajqce do rozwiazania
umowy najmu.
W 2015 roku dokonano jednej wptaty ktora pokryta zadluzenie i biezace
zobowiazania.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 9.997,90 zl
(naleznosc glowna: 8.854,05 zl, odsetki: 1.143,85 zl);
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- pismo Wydziatu Spraw Spolecznych UMG z 27.02.2015 r. - wstrzymano
post?powanie zmierzajace do rozwiazania umowy najmu (w dniu 15.01.2015 r.
najemczyni ztozyla oswiadczenie do protokolu o sptacie zadtuzenia);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.04.2015 r. na kwot? 11.665,73 zl
(naleznosc glowna: 10.341,74 zt, odsetki: 1.323,99 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 13.400,67 zl
(naleznosc glowna: 11.857,08 zl, odsetki: 1.543,59 zt);
- pismo Wydziatu Spraw Spolecznych z 18.09.2015 r. z prosb*} do ABK
o rozwiazanie umowy najmu lokalu mieszkalnego z

>

- wezwanie przedsadowe z 28.09.2015 r. do zaplaty zadtuzenia w wysokosci
14.097,46 zt (naleznosc gtowna: 12.389,55 zt, odsetki: 1.707,91 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 14.647,53 zt
(naleznosc gtowna: 12.858,15 zl, odsetki: 1.789,38 zt);
- pismo Wydziatu Spraw Spolecznych z 18.11.2015 r. o uruchomieniu
procedury rozwiazania umowy najmu lokalu mieszkalnego;
- pismo Wydziatu Spraw Spolecznych dot. wniosku najemcow o rozlozenie
sptaty zadtuzenia na raty. Wniosek rozpatrzono negatywnie, jedynie
jednorazowa splata zadluzenia wstrzyma procedur? rozwiazania umowy najmu.
- wniosek najemcow z 30.11.2015 r. o umorzenie odsetek od zadluzenia
sptaconego w catosci w listopadzie2015 r.;
- pismo ABK z 01.12.2015 r. o umorzeniu odsetek w kwocie 1.036,00 zl;
- pismo Wydziatu Spraw Spolecznych z 9.12.2015 r. informujace o odstapieniu
od procedury rozwiazania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Bez uwag.

36.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 35.069,97 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 7.438,41 zt
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 42.508,38 zt
Odsetki: 14.659,20 zl
(zal. nr 47a-47e)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.05.2009 r.
W2009 r. uzyskano nakazzaptaty kwoty 6.534,13 zl zaleglosci
wraz z odsetkami za okres do 31.12.2008 r. W2010 r. wszcz?to egzekucj?
komornicze (post?powanie umorzono w listopadzie 2011 r. - stwierdzono
bezskutecznosc egzekucji).
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Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 13.05.2010 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekajacy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W 2014 r. wyslano wezwanie przedsadowe do zaptaty na kwot? 26.514,95 zt
(dot. zaleglosci wraz z odsetkami za okres umowny od 01.01.2009 r.
do 31.05.2009 r. w kwocie 1.395,41 zl oraz zaleglosci wraz z odsetkami
za okres bezumowny od 01.06.2009 r. do 31.01.2014 r. w kwocie 25.119,54 zl),
anast?pnie wniesiono pozwy do Sadu Rejonowego w Gdyni.
Uzyskanonakazy zaptaty kwoty 1.395,41 zl z 22.08.2014 r. (sygn. akt

) oraz kwoty 25.119,54 zl z 4.09.2014 r. (sygn. akt ).
W 2015 roku brak wplat na poczet sptaty zadtuzenia i odsetek (jedna wplata
komornicza na pokrycie kosztow sadowych).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- wniosek o wszcz?cie egzekucji z 8.01.2015 r. dot. nakazow zaptaty

>

- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 21.826,90 zl
(naleznosc gtowna: 13.768,62 zt, odsetki: 8.058,28 zt);
- zawiadomienie o stanie salda z 19.01.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikaj^cych z nakazu zaplaty (1.582,91 zt, w tym 187,50 zl
kosztow sadowych);
- zawiadomienie o stanie salda z 19.01.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikaj^cych z nakazu zaptaty (27.833,54 zt, w tym 2.714,00 zt
kosztow sqdowych);
- wniosek z 22.01.2015 r. o sprostowanie nakazu zaptaty
z 04.09.2014 r. z uwagi na blad w nazwisku pozwanego;
- postanowienie komornika sadowego z 27.01.2015 r. - sprostowanie
zawiadomienia o wszcz?ciu egzekucji - jako podstaw? post?powania
egzekucyjnego wskazano wyk|cznie nakaz zaplaty
z 22.08.2015 r.;
- wniosek o wszcz?cie egzekucji z 16.04.2015 r. dot. nakazu zaptaty
z 04.09.2014 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 24.235,44 zt
(naleznosc gtowna: 15.891,60 zl, odsetki: 8.343,84 zt);
- zawiadomienie o stanie salda z 20.04.2015 r. - infonnacja o saldzie zaleglosci
wynikaj^cych z nakazu zaptaty (1.732,91 zt, w tym 337,50 zt
kosztow sadowych);
- zawiadomienie o stanie salda z 20.04.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikajacych z nakazu zaplaty (27.833,54 zt, w tym 2.714,00 zl
kosztow sadowych);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 26.364,46 zt
(naleznosc gtowna: 17.688,32 zt, odsetki: 8.676,14 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 28.179,89 zl
(naleznosc glowna: 19.134,06 zl, odsetki: 9.045,83 zl);
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- zawiadomienie o stanie salda z 10.07.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikajacych z nakazu zaptaty (1.732,91 zt, w tym 337,50 zt
kosztow sadowych);
- zawiadomienie o stanie salda z 10.07.2015 r. - informacja o saldzie zaleglosci
wynikajacych z nakazu zaplaty (27.833,54 zl, w tym 2.714,00 zt
kosztow sadowych);
- postanowieniakomornika sadowego z 04.11.2015 r. - umorzenie post?powari
egzekucyjnych wobec stwierdzenia bezskutecznosci egzekucji.

Bez uwag.

37.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 10.366,82 zt
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 5.239,16 zt
Wptaty w 2015 r.: 7.420,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 8.185,98 zt
Odsetki: 559,30 zt
(zat. nr 48)

Zadluzenie od 2011 r. Pismem ABK z 25.10.2012 r. do najemczyni wyrazono
zgod? na sptat? zadtuzenia bez odsetek w kwocie 4.486,69 zl w 24 ratach
po 186,95 zl, poczawszy od listopada 2012 r. Najemczyni nie wywi^zywata si?
z ugody. W 2013 i 2014 roku wplaty nieregularne, zadluzenie wzrosto.
Na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni 11.12.2014 r. Prezydent
Miasta Gdyni zadecydowal o:
• odstapieniu od realizacji tresci pisma Wydziatu Spraw Spolecznych

z 08.08.2014 r. b?df|cego zobowiazaniem ABK do rozwiazania umowy
najmu przedmiotowego lokalu;

• wstrzymaniu post?powania zmierzajaeego do rozwiazania umowy najmu
do 31.12.2016 r.;

• wyrazeniu zgody na sptat? zadtuzenia obciazajaxego konto lokalu
w ratach w terminie do 31.12.2016 r.;

• wstrzymaniu naliczania odsetek w wysokosci 559,30 zl - wg stanu
na 10.11.2014 r. - na okres dwoch lat tj. do 31.12.2016 r.;

• wstrzymaniu postepowania windykacyjnego zaleglosci obciazaj^cych konto
lokalu, prowadzonego przez ABK;

• kontynuowaniu post?powania zmierzajaeego do rozwiazania umowy najmu
lokalu po 31.12.2016 r. w przypadku niewywiazywania si?
z podj?tych zobowi*}zah.
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W 2015 roku dokonywano wptat pokrywajacych bieza.ce zobowiazania
i sptacajacychcz?sc zadluzenia.

Bez uwag.

38.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 1.517,45 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 7.393,44 zl
Wptaty w 2015 r.: 5.480,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 3.641,92 zl
Saldo na koniec 2015 r. - nadplata: 179,28 zt
Odsetki: 0,00 zl
(zat. nr 49)

Zadluzenie od pazdziernika 2014 roku (wczesniejsze zaleglosci zostaly sptacone
w sierpniu 2014 roku, a odsetki umorzono).
Wplaty w 2015 roku wraz z dodatkami mieszkaniowymi w lacznej wysokosci
przekraczajacej biezace obcia£enia, zadluzenie zostato calkowicie sptacone.
W poszczegolnych miesiacach w okresie od czerwca do pazdziernika 2015 roku
na koncie lokalu widnialy nadplaty. W listopadzie 2015 roku powstalo
zadluzenie, ktore zostato sptacone na koniec roku.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. nakwot? 1.532,76 zt
(naleznosc glowna: 1.517,45 zt, odsetki: 15,31 zl);
- zawiadomienie o stanie salda z 15.04.2015 r. - kwota niedoplaty 815,90 zt
(naleznosc gtowna: 792,49 zt, odsetki: 23,41 zl).

Bez uwag.

39.

Od 29.02.2016 r. akta znajduj^ si? w Wydziale Spraw Spolecznych UMG (akta
przekazano w celu wystapienia do sadu o orzeczenie eksmisji).
(zal. nr 50)
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40.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 87.049,22 zl
Wymiar czynszu i oplat w 2015 r.: 8.116,26 zl
Wptaty w 2015 r.: 11.100,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 84.065,48 zl
Odsetki: 70.393,91 zl
(zal. nr 51a)

Zadtuzeniez lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2007 r.
Wyrok S^du Rejonowego w Gdyni z 13.11.2007 r. (sygn. akt )
nakazuj^cy eksmisj? i orzekajqcy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2011 r. uzyskano nakaz zaplaty kwoty 25.524,92 zl zaleglosci
wraz z odsetkami za okres umowny do 31.03.2007 r. (sygn. akt ).
W2011 r. wszcz?to egzekucj? komorniczq. W 2012 r. uzyskano nakaz zaplaty
kwoty 71.983,10 zl zaleglosci wraz z odsetkami za okres bezumowny
od01.04.2007 r. do 31.01.2012 r. (sygn. akt ). Wniosek egzekucyjny
z 2011 r. uzupelniono o ww. nakaz. Egzekucj? prowadzono wobec

. W lutym 2013 r. post?powanie zostato
umorzone (stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
W 2014 roku dokonywano wplat ponad wymiar.
W 2015 r. wptaty przewyzszalyzobowiazania biezqce.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 150.611,85 zt
(naleznosc gtowna: 87.049,22 zt, odsetki: 63.562,63 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 151.741,60 zl
(naleznosc glowna: 86.479,36 zt, odsetki: 65.262,24 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 152.805,95 zt
(naleznosc glowna: 85.829,80 zl, odsetki: 66.976,15 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13,10.2015 r. na kwot? 153.485,79 zl
(naleznosc glowna: 84.786,00 zt, odsetki: 68.699,79 zl).

Wedtug pisemnych wyjasnien , Specjalisty
ds. ekonomicznych, nie dochodzono splaty zadluzeniapowstalego
po 01.02.2012 r. poniewaz oplatyza przedmiotowy lokal dokonywane sq
systematycznie i terminowo. W uzgodnieniu z Radca. Prawnym ABK ustalono,
ze wnoszone oplaty pokrywaja^ biezace zobowiazania, zas pozostala roznica
pomniejsza zadtuzenie obj?te nakazami zaptaty z 2011 i 2012 r. (zal. nr 51b).

Bez uwag.
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Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 723,62 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.481,98 zl
Wptaty w 2015 r.: 5.008,17 zl
Dodatek mieszkani owy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r,: 197,43 zt
Odsetki: 466,00 zt
(zal. nr 52)

Zadtuzenie od 2010 r. Pismem ABK z 23.08.2011 r. do najemczyni
(w odpowiedzi na wniosek , ktory poinformowat,
ze najemczyni nie przebywa w lokalu) wyrazono zgod? na splat? zadtuzenia
bez odsetek w kwocie 3.376,16 zt w 24 ratach (23 raty po 50,00 zt, ostatnia rata
na kwot? 2.226,16 zl) od wrzesnia 2011 r. Nie wywi^zano si? z ugody
w zakresie sptaty ostatniej raty, natomiast zadtuzenie systematycznie malalo.
W 2014 roku dokonywano regularnych wplat, zadluzenie zmalato.
W 2015 roku regularne wptaty w t^cznej wysokosci przekraczajacej wymiar
czynszu i optat. Zadtuzenie na koniec 2015 roku nie przekraczato miesi?cznego
wymiaru.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- zawiadomienie o stanie salda z 15.04.2015 r. - kwota niedoplaty 1.022,91 zt
(naleznosc gtowna: 573,62 zt, odsetki: 449,29 zl).

Bez uwag.

42.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 77.440,37 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.433,00 zl
Wplaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 82.873,37 zl
Odsetki: 105.440,67 zt

(zal. nr 53)

Zadluzenie z lat ubieglych. Umow? najmu rozwiazano z dniem 31.03.2004 r.
(wczesniejsze wypowiedzenie umowy w 1996 r. bezprzedmiotowe z uwagi
na brak dowodow dor?czenia wezwaii do zaplaty).
Wyrok S§du Rejonowego w Gdyni z 19.01.2005 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekajqcy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

k- [jo4\49 VJ

1



W marcu 2006 r. wystawiono wezwanie przedsadowe do zaptaty (dot. zaleglosci
wraz z odsetkami na dzien 28.02.2006 r.) - odbior osobisty w maju 2006 r.
Z notatki stuzbowej , Specjalisty ds. windykacji,
z 15.12.2014 r. wynika, ze przeprowadzono rozmow? windykacyjne z najemcy
lokalu. Najemca nie ma zadnych przychodow, utrzymuje si? ze zbierania
surowcow wtornych.
W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 176.496,73 zl
(naleznosc glowna: 77.440,37 zt, odsetki: 99.056,36 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 179.205,85 zl
(naleznosc glowna: 78.614,11 zl, odsetki: 100.591,74 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 181.791,33 zl
(naleznosc gtowna: 79.622,93 zl, odsetki: 102.168,40 zt);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 185.458,08 zl
(naleznosc gtowna: 81.672,35 zl, odsetki: 103.785,73 zt).

W aktach znajduje si? notatka sluzbowa , Specjalisty
ds. ekonomicznych, zaparafowana przez Radc? Prawnego, z ktorej wynika,
ze w dniu 16.12.2015 r. Dzial Ekonomiczny przeprowadzil ponowna^ analiz?
zaleglosci widniejaeych na koncie oplat lokalu mieszkalnego

. Ze wzgl?du na fakt, ze nie zmienita si? sytuacja zyciowa
i finansowa uzytkownika lokalu (utrzymuje si? z pomocy MOPS
oraz zbieractwa surowcow wtornych, mieszkanie jest bardzo brudne,
zaniedbane), postanowiono nadal nie wystepowac do sadu o wydanie nakazu
zaplaty. Z ww. notatki stuzbowej wynikarowniez, ze prowadzenie czynnosci
sadowo-komorniczych narazitoby Gmin? na wysokie koszty wpisu
stosunkowego - 5% od wysokosci zadtuzenia oraz koszty post?powania
egzekucyjnego, a naleznosc praktycznie nadal jest niesci^galna.
Kontroluj^ce zwracaja^ uwag? na fakt, ze z ww. notatki sluzbowej
nie wynika, ze decyzja o odsrapieniu dochodzenia roszczenia na drodze
sadowej zostaia podj?ta przez Kierownika ABK.

43.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 15.957,65 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 5.509,16 zl
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 21.466,81 zt
Odsetki: 5.196,21 zl
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(zal. nr 54)

Zadluzenie z lat poprzednich. 25.10.2013 r. Sad Rejonowy w Gdyni wydal
nakaz zaptaty kwoty 9.386,24 zt (sygn. akt ), zadtuzenie
obejmuje okres od 01.08.2007 do 31.03.2013 r.
Umow? najmu rozwiazano z dniem 28.02.2014 r.
Wyrok eksmisyjny z 30.09.2014 r., sygn. akt
Mieszkanie nie zostalo przekazane do Gminy.
W 2015 roku nie dokonano zadnej wptaty.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 19.664,66 zt
(naleznosc glowna: 15.957,65 zt, odsetki: 3.707,01 zt);
- pismem z 02.02.2015 r. Wydziat Spraw Spolecznych wezwal najemcow
do opuszczenia przedmiotowego lokalu;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 22.155,05 zt
(naleznosc gtowna: 18.128,83 zt, odsetki: 4.026,22 zl);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 23.497,28 zl
(naleznosc gtowna: 19.110,91 zl, odsetki: 4.386,37 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 25.017,38 zl
(naleznosc gtowna: 20.237,50 zt, odsetki: 4.779,88 zt).

Bez uwag.

44.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 1.686,16 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 4.231,51 zt
Wptaty w 2015 r.: 200,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r,: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 5.717,67 zt
Odsetki: 1.014,13 zt

(zat. nr 55)

Zadtuzenie od 2011 r.

W 2015 roku dokonano tylko jednej wptaty, zadtuzenie wzrosto.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 2.476,80 zl
(naleznosc gtowna: 1.686,16 zl, odsetki: 790,64 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 3.718,50 zl
(naleznosc gtowna: 2.886,85 zl, odsetki: 831,65 zl);

}



- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 4.872,92 zt
(naleznosc gtowna: 3.974,00 zt, odsetki: 898,92 zt);
- wezwanie przedsadowe do zaptaty z 11.09.2015 r. na kwot? 5.401,43 zl
(naleznosc glowna: 4.444,91 zl, odsetki: 956,52 zt) zaokres umowny
do 31.08.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 5.478,67 zt
(naleznosc glowna: 4.494,56 zt, odsetki: 984,11 zt);
- wniosek dluznika z 27.10.2015 r. o rozlozenie zadtuzenia na raty
oraz wstrzymanie naliczania odsetek;
- pismo ABK z 03.1.1.2015 r. - wyrazono zgod? na sptat? zadluzenia
w 15 miesi?cznych ratach po 317,92 zl miesi?cznie od grudnia 2015 roku.

Wokresie od stycznia do maja 2016 roku najemca dokonywat regularnych
wptat i umniejszyt zadtuzenie do kwoty 2.725,67 zt.

Bez uwag.

45.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 5.680,53 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.816,74 zt
Wplaty w 2015 r.: 530,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 843,06 zt
Zadluzenie na koniec 2015 r.: 7.124,21 zt
Odsetki: 1.779,06 zl
(zal. nr 56)

Zadtuzenie z lat ubieglych. Od czerwca 2013 roku wplaty nieregularne,
zadluzenie wzroslo.

W2015 r. wplaty w niewielkich kwotach. Wraz z dodatkiem mieszkaniowym
nie pokryly biezacych zobowiazah.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 7.297,87 zt
(naleznosc glowna: 5.680,53 zt, odsetki: 1.617,34 zt);
- wezwanie przedsadowe do zaplaty kwoty 8.001,01 zt (naleznosc glowna:
6.308,41 zt, odsetki: 1.692,60 zl) z 17.03.2015 r.;
- w pismie z 31.03.2015 r. Wydziat Spraw Spolecznych poinformowal
o wszcz?ciu post?powania zmierzajaeego do rozwiazania umowy najmu;
- najemca lokalu w pismie z 13.04.2015 r. poprosit o rozlozenie zadtuzenia
na raty po 50 zl raiesi?cznie;
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- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 8.366,87 zt
(naleznosc glowna: 6.631,41 zl, odsetki: 1.735,46 zt);
- na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 13.05.2015 r.
Prezydent Miasta Gdyni zadecydowal o:

• wstrzymaniu post?powania zmierzajaeego do rozwiazania umowy najmu
lokalu -do 31.05.2017 r.;

• wyrazeniu zgody na splat? zadtuzenia obciezaj*}cego konto lokalu
wterminie do 31.05.2017 r.;

• wstrzymaniu naliczania odsetek w wysokosci 1.779,06 zl - wg stanu
na dzien 30.04.2015 r. - na okres dwoch lat tj. do 31.05.2017 r.;

• kontynuowaniu post?powania zmierzajaeego do rozwiazania umowy
najmu lokalu po 31.05.2017 r. w przypadku niewywiazywania si?
z podj?tych zobowiazan.

Bez uwag.

46.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 4.534,52 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 1.065,37 zl
Wptaty w 2015 r.: 932,80 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 4.667,09 zt
Odsetki: 3.316,65 zl
(zal. nr 57a)

Zadluzenie od 2009 r. (wczesniejsze zaleglosci zostaty sptacone). Umow?
najmu rozwiazano z dniem 31.01.2012 r. W 2012 r. uzyskano nakaz zaplaty
kwoty 4.998,83 zl zaleglosci wraz z odsetkami za okres do 31.12.2011 r.
W2012 r. wszcz?to egzekucj? komornicze (umorzenie w pazdzierniku 2012 r. -
stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
Wyrok Sadu Rejonowego w Gdyni z 23.05.2012 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj? i orzekaj^cy o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
W2014 roku regulame wptaty w wysokosci nieco nizszej niz biezaxy wymiar
czynszu i optat.
31.08.2014 r. lokal wizytowat , Specjalista
ds. windykacji. Z notatki i wykonanych zdj?c wynika, ze lokal jest zaniedbany,

gromadzi odpady. Lokator korzysta z zasitku MOPS-u.
W2015 roku wptaty w tqcznej wysokosci nieco nizszej niz biezace
zobowiazania.
Pismem z 14.05.2015 r. ABK zgtosita do Wydziatu Spraw Spolecznych UMG
uzysk lokalu w zwiazku ze zgonem lokatora.
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Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 7.508,60 zt
(naleznosc gtowna: 4.534,52 zt, odsetki: 2.974,08 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 7.839,36 zt
(naleznosc gtowna: 4.776,08 zt, odsetki: 3.063,28 zt).

Z wyjasnien , Inspektora w Dziale
Ekonomicznym, wynika, ze nie bylo podstaw do wystajpienia do s^du
z kolejnym pozwem o zaptat? zaleglosci, gdyz od 01.01.2012 r. do smierci

wplacano najego konto lokalowe co miesiax kwot?
233,20 zt. Za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2015 r. zadluzenie wynosilo
546,45 zt. Z ww. wyjasnien wynika rowniez, ze sprawa zostanie przedtozona
Prezydentowi Miasta Gdyni celem podj?cia decyzji o umorzeniu zadtuzenia.
Nie mozna bylo dokonac tego niezwtocznie po dacie smierci z uwagi
na oczekiwanie na ostateczne rozliczenia dot. bytego najemcy (zal. nr 57b).

Bez uwag.

47.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc 8.804,04 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 0,00 zl
Korekta wymiaru: -105,99 zt
Korekta salda: 1.882,50 zl
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatekmieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 10.580,55 zt
Odsetki: 5.299,85 zl
(zat. nr 58)

Zadtuzenie z lat ubieglych. Lokal zajmowany bezumownie od 1pazdziernika
2008 r. (zgodnie z oswiadczeniem najemcy z 18.03.2013 r. opuscil on lokal
okolo czerwca-lipca 2011 r.).
Wyrok Sadu Rejonowego wGdyni z J1.04.2012 r. (sygn. akt )
nakazujacy eksmisj?.
W2012 roku uzyskano nakazy zaplaty: kwoty 1.727,95 zt zaleglosci
wraz z odsetkami za okres umowny do 30.09.2008 r. oraz kwoty 6.001,96 zt
zaleglosci wraz z odsetkami za okres bezumowny od 01.10.2008 r.
do 31.05.2012 r. W 2012 r. wszcz?to egzekucj? komornicza (post?powanie
zostato umorzone 19.07.2013 r. - bezskutecznosc egzekucji).

, Specjalista ds. windykacji, wizytowal lokal w dniu
15.01.2013 r. w celu ustalenia, kto faktycznie zamieszkuje i ewentualnego
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przeprowadzenia rozmowy windykacyjnej. Ustalono (w wyniku wywiadu),
ze najemca nie zamieszkuje wlokalu. Najemca przebywat w
Wczerwcu 2013 r. ABK dokonala zabezpieczenia otwartego lokalu.
W2014 roku ustalono aktualny adres zamieszkania w celu
podj?cia dziatah zmierzaj^cych do wyegzekwowania naleznosci.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
-wezwanie przedsadowe z 22.04.2015 r. (skierowane na wlasciwy adres
zamieszkania) dot. zaplatykwoty zadluzenia za okres 01.06.2012 r.
do 26.06.2013 r. wwysokosci 2.820,75 zl (naleznosc gtowna: 2.203,65 zl,
odsetki: 617,10 zt);
-17.07,2015 r. przygotowano pozew przeciwko ozaplat?
2.820,75 zl. Pozwu nie skierowano do saduz uwagi na opini? Radcy Prawnego
ABK. Wopinii z 20.07.2015 r. stwierdzono, ze wstosunku do uzyskano
dwa nakazy zaptaty za okresumowny od 01.10.2006 r. do 30.09.2008 r. oraz
za okies bezumowny od 01.10.2008 r. do 31.05.2012 r. Komornik przy Sadzie
Rejonowym wGdyni umorzyt post?powanie egzekucyjne z uwagi
na bezskutecznosc egzekucji (brak maja&u stanowiaxego wartosc handlow%
dluznik zobowi^zany do ptacenia alimentow, na koncie dluznika brak srodkow,
brak zatrudnicnia na podstawie umowy). Do zasadzenia naleznosci nakazem
zaplaty pozostal okres od 01.06.2012 r. do dnia przej?cia lokalu przez ABK
tj. 26.06.2013 r. Z oswiadczenia dluznika wynika, ze nie zamieszkiwal
wprzedmiotowym lokalu od czerwca 2011 r., czym zrealizowat wyrok
eksmisyjny. Fakt ten zostal potwicrdzony przez Specialist? ds. windykacji,

. Ponadto komornik sadowy w trakcie czynnosci
egzekucji ustalil, ze dluznik pod adresem nie zamieszkuje.
Potwierdza to takze pismo UMG z 23.01.2013 r., ze nie jest on zameldowany
w tym lokalu.
Powyzsze okolicznosci daj§ podstaw? do stwierdzenia, ze pozew przeciwko

jest niecelowy. Zgodnie z art. 6 k.c. na powodzie, czyli Gminie Miasta
Gdyni, spoczywa ci?zar udowodnienia, ze zamieszkiwal w lokalu
www. okresie. Takimi dowodami powod nie dysponuje. Rowniez brak
przekazania lokalu w drodze protokolu zdawczo-odbiorczego nie jest
przestankq, ze zajmowal lokal w chwili przej?cia tj. 26.06.2013 r.
Brak sporzadzenia protokolu nie jest dowodem w post?powaniu cywilnym, gdyz
jest faktem negatywnym. Oznacza to, ze podstaw§ prawna i merytoryczn^
ewentualnego pozwu o zaplat?jest fakt zamieszkiwania w lokalu, a nie brak
przekazania lokalu Gminie protokolem zdawczo-odbiorczym.
Wobec powyzszego wystajiienie z pozwem o zaplat? skutkowaloby oddaleniem
powodztwa i obciazeniem powoda kosztami procesu.

Bez uwag.
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48.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 19.859,41 zt
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.043,44 zt
Wptaty w 2015 r.: 0,00 zl
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 21.902,85 zt
Odsetki: 9.933,77 zl
(zal. nr 59a-59c)

Zadtuzenie od 2009 r. Od 01.01.2010 r. lokal socjalny jest zajmowany bez tytulu
prawnego (wmarcu 2010 r. ustalono, ze wlokalu zamieszkuje ).
Wyrok S^du Rejonowego w Gdyni z 17.04.2012 r. (sygn. akt )
nakazuj^cy eksmisj?.
W2013 roku uzyskano nakazy zaplaty kwoty 3.271,85 zl z 07.03.2013 r.
za okres umowny (sygn. akt ) oraz kwoty 13.928,17 zt
z 07.03.2013 r. za okres bezumowny od 01.01.2010 r. do 31.10.2012 r.
(sygn. akt ).
Wsierpniu 2013 roku wszcz?to egzekucj? komornicz^. Post?powanie umorzono
31.12.2013 r. (stwierdzono bezskutecznosc egzekucji).
11.09.2014 r. wyrazono zgod? na sptat? zadtuzenia lokalu w ratach
(w odpowiedzi na wniosek z 5.09.2014 r.). Dluznik nie wywiazywai si?
ze zobowiazania.

W 2015 roku brak jakichkolwiek wplat.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 28.124,63 zl
(naleznosc glowna: 19.859,41 zl, odsetki: 8.265,22 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 29.253,28 zt
(naleznosc gtowna: 20.591,50 zt, odsetki: 8.661,78 zt);
- wezwanie przedsadowe do zaptaty z 8.07.2015 r. na kwot? 7.046,54 zt
(naleznosc gtowna: 6.076,74 zl, odsetki: 969,80 zl) za okres bezumowny
od 01.11.2012 r. do 30.06.2015 r.;
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 10.07.2015 r. nakwot? 30.041,96 zl
(naleznosc gtowna: 20.965,33 zt, odsetki: 9.076,63 zl);
- upomnienie o zaplat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 30.712,43 zl
(naleznosc gtowna: 21.211,02 zl, odsetki: 9.501,41 zl);
- pozew wpost?powaniu upominawczym z20.10.2015 r. o wydanie nakazu
zaplaty kwoty 7.046,54 zt (dot. zaleglosci za okres bezumowny od 01.11.2012 r.
do 30.06.2015 r.) - uzyskano nakaz zaplaty z 29.10.2015 r. (sygn. akt

I
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Wlutym 2016 roku skierowano do komornika sadowego wniosek owszcz?cie
egzekucji dot. nakazow zaptaty uzyskanych w2013 i2015 roku. Egzekucja
wtoku. Od kwietnia 2016 roku wplaty komornicze.

Bez uwag.

49.

Bilans otwarcia w 2015 r.: 0 00 zt
Wymiar czynszu i optat w2015 r.: 3.183,30 zt
Wplaty w2015 r.: 2.553,'oOzt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zt
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 642 75 zl
Odsetki: s[37zi
(zal. nr 60)

Zadtuzenie z lat ubieglych zostalo splacone wgrudniu 2013 roku. W2014 roku
regulame wptaty wt^cznej wysokosci pokrywajgcej wymiar czynszu i optat
(w trakcie roku na koncie lokalu figurowalo niewielkie zadtuzenie ponizej
miesiecznego wymiaru czynszu, na koniec roku brak zadtuzenia).
Wptaty w2015 roku wl^cznej wysokosci niepokrywajacej biezacych obciazen,
na koniec roku zadtuzenie przewyzszajace dwukrotny wymiar czynszu ioptat
(w okresie od stycznia do listopada 2015 roku zadluzenie nie przekraczato
dwukrotnego wymiaru, wtrakcie roku na koncie lokalu pojawiaty si? nadplaty).

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- zawiadomienie o stanie salda z 15.04.2015 r. - kwota niedoplaty 261,96 zl
(naleznosc gtowna: 252,29 zt, odsetki: 9,67 zt).

Bez uwag.

Bilans otwarcia w 2015 r. - zaleglosc: 4.342,63 zl
Wymiar czynszu i optat w 2015 r.: 2.857,42 zt
Wptaty w 2015 r.: 510,00 zt
Dodatek mieszkaniowy w 2015 r.: 0,00 zl
Zadtuzenie na koniec 2015 r.: 6.690,05 zt
Odsetki: 2.103,25 zt
(zal. nr61a)
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Zadtuzenie z lat ubieglych. W 2013 roku wplaty wraz z dodatkiem
mieszkaniowym na poziomie biezacych obciazen. W 2014 roku wptaty
nieregularne, zadluzenie wzrosto.
W 2015 r. dokonano dwoch wplat na pocza&u roku, ktore nie pokryly biezacych
zobowi^zah.

Dzialania windykacyjne w 2015 r.:
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.01.2015 r. na kwot? 6.026,16 zt
(naleznosc gtowna: 4.342,63 zl, odsetki: 1.683,53 zt);
- wezwanie przedsadowe do zaptaty na kwot? 6.026,16 zl (naleznosc glowna:
4.342,63 zt, odsetki: 1.683,53 zl) z 28.01.2015 r.;
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 15.04.2015 r. na kwot? 6.520,35 zt
(naleznosc glowna: 4.752,67 zl, odsetki 1.767,68 zl);
- upomnienieo zaptat? zaleglosci z 10.07.2015 r. na kwot? 7.209,71 zt
(naleznosc gtowna: 5.341,64 zt, odsetki 1.868,07 zt);
- upomnienie o zaptat? zaleglosci z 13.10.2015 r. na kwot? 7.791,50 zl
(naleznosc gtowna: 5.811,35 zt, odsetki 1.980,15 zt).

Wedlug pisemnych wyjasnien Inspektora w Dziale Ekonomicznym,
, w 2016 r. ABK wystaj)ila do Wydziatu Spraw

Spolecznych UMG o zaj?cie stanowiska w kwestii dalszego najmu
przedmiotowego lokalu. W zwiazku z powyzszym nie wystawiono przeciwko
najemcy z pozwem o zaptat?zaleglosci, poniewaz ABK czekajakie stanowisko
w tej sprawie zajmie Gmina (moze wyznaczyc termin splaty zaleglosci, wszczac
procedur? rozwiazania umowy lub podj^c inne srodki wobec najemcy lokalu) -
zal. nr 61b.

Bez uwag.
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V. ADMINISTROWAME WSPOLNOTAMI

MIESZKANIOWYMI

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

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4 w Gdyni administruje
Wspolnota Mieszkaniowa przy na podstawie umowy
o administrowanie, zawartej 22.06.1995 r. pomi?dzy Wsp61not§ Mieszkaniowy
nieruchomosci potozonej w Gdyni przy , reprezentowana.
przez Zarzad w sktadzie: Halina Siadaczka, Tadeusz Ciupihski, a Administracja
Budynkow Komunalnych Nr 5 w Gdyni, reprezentowan^ przez Kierownika -
Iren? Starosta. Aneksem nr 3 do ww. umowy z 25.01.2005 r. zmieniono wst?p
umowy - w miejsce Administracji Budynkdw Komunalnych Nr 5 w Gdyni,
ul. Wasowicza 3 wpisano Administracj? Budynkow Komunalnych Nr 4
z siedziba w Gdyni, ul. Warszawska 67A. Ww. aneks obowiazywal
od 01.01.2005 r.

Ww. umow§ Zarzad Wspolnoty powierzyt, a Administrator (ABK)
przyjaj w administrowanie nieruchomosc. Do obowiazkow Administratora
nalezy:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzadzeri

budynku stuz^cych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezaca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pornieszczen i urzadzeh,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej (zakres robot wymaga
uzgodnienia z Zarzadem),

• wykonywanie, po uzgodnieniu z Zarzadem, remontow biezacych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• optacanie podatkow i innych optat publicznoprawnych przypadaj^cych

od nieruchomosci wspolnej, chybaze s£|pokrywane bezposrednio
przez wlascicieli poszczegolnych lokali,

• windykacja naleznosci stanowi^cych pozytki i inne przychody
z nieruchomosci wspolnej.
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Zgodnie z ww. umow^, Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze post?powania sadowego naleznych od cztonkow

Wspolnoty Mieszkaniowej kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej
oraz stanowiacych ich wtasnosc lokali, a takze przypadajaxych
z nieruchomosci wspolnej pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow o dostaw? do nieruchomosci wspolnej energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia sciekow, wywozu smieci,
wywozu nieczystosci, Swiadczenia ustug kominiarskich oraz innych
specjalistycznych ustug zwiazanych z funkcjonowaniem urzadzen
technicznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowania srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiazah.

Zgodnie z umow^, wtasciciele uczestnicz^ w kosztach zarzadu nieruchomosci^
wspolna^ w wysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu i kosztach
funduszu remontowego w wysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu
(poczawszy od lipca 1995 r.).
Oprocz kosztow zarzadu nieruchomosci^ wspolna^ cztonkowie wspolnoty
ponosza^ wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowq. wtasciciele lokali uiszczaj^ zaliczki, ptatne z gory do dnia 10
kazdego miesiaca na konto lub do kasy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sa. na rachunek bankowy
Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane s^ wydatki (w zwiazku
z podpisaniem umow dotyczacych prowadzenia rachunkow bankowych
Wspolnoty), lub do kasy ABK. Wplaty do kasy s^ automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty,

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 22.06.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze ja. wypowiedziec najpozniej na 3 miesiace naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr 1 z 20.01.1996 r. do ww, umowy wprowadzono zasad?,
ze ostateczne rozliczenie finansowe zaliczek (oplat miesi?cznych)
z wlascicielami lokali nast?puje w pierwszym kwartale roku nast?pnego
po przyj?ciu przez Zebranie Wspolnoty sprawozdania z wykonania rocznego
planu gospodarczego. W przypadku, gdy zaliczki oraz pozytki i inne przychody
nie pokrywaj^ wydatkow, Wtasciciele zwracaj^ Administratorowi naleznosc
wynikajaca^ z faktycznie poniesionych kosztow, niemajacych pokrycia
w dochodach, w terminie jednego miesiaca od przekazania przez Administratora
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rozhczema rocznego. Wprzypadku nadwyzki przychodow nad wydatkami
osposobie jej przeznaczenia decyduje uchwala Wspolnoty MieszLiowd
Ww. aneksem wprowadzono ponadto zapis, ze wamnkiem p^s^tenT
do wykonywania remontow biezacych jest przekazanie Administratorowi
srodkowpieni?znych na ten eel.

Aneksem nr 1dodano zapisy dotyczace zawierania przez Administratora umow
zkontranentami na umieszczanie reklam na nieruchomosci wspolnej
oraz innych umow, ktore przynosza Wspolnocie Mieszkaniowej dochody
Zarzad wraz zAdministratorem negocjuje cen? ustugi. Administrator wystawia
faktury oraz egzekwuje naleznosci. Uzyskane srodki fmansowe Administrator
przekazuje na konto biezace Wspolnoty Mieszkaniowej.
Ww. aneksem przyznano Administratorowi prawo rozwiazania umowy
po uprzedmm jednomiesi?cznym wypowiedzeniu wprzypadku niezwrocenia
rozmcy pomi?dzy poniesionymi przez Administratora kosztami utrzymania
nieruchomosci wspolnej, akwota wplaconych zaliczek iotrzymanych pozytkow
1innych przychodow.

Aneksem nr 2(bez daty) zmieniono zapisy dotyczqee uczestniczenia
przez wlascicieli lokali wkosztach zarzadu zwi^zanych zutrzymaniem
nieruchomosci wspolnej, wskazujac, ze wlasciciele uczestnicza www. kosztach
wwysokosci ustaloncj uchwala. Wspolnoty Mieszkaniowej.
Aneksem z01.09.2009 r. (bez numeru) ustalono zasady potracania wzajemnych
wierzytelnosci pomi?dzy Administratorem, aWspolnoty Mieszkaniowa.

Kontrolujace ustalily, ze w okresie od stycznia do marca 2015 roku
obowi^zywaly nast?pujace wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami
Wspolnoty Mieszkaniowej przy nr 2/2014 i nr 6/2014
z 27.03.2014 r.):

a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych /m2 pow. uz.
-wtym koszty administrowania /m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 pow uz

Wokresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowiazywaty nast?puj^ce
wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej

nr 3/2015 i nr 7/2015 z 16.03.2015 r.):
a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych /m2 p0w. uz.
-wtym koszty administrowania /m2 p0w. uz.
b) na fundusz remontowy /m2 pow uz

Kontrolujacym przedtozono nast?pujace umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczace prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy :

• Umowa oprowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug droga
elektroniczng oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business

, zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
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zsiedziba wGdyni (zwanym dalej „Bankiem"), aPosiadaczem Rachunku-
Wspolnota. Mieszkaniowa przy (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolna.
dose rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sa wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiaxym integral^ cz?sc umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaty komunikacji dost?pne sq wsystemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" wwalucie PLN
z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczaxy kosztow eksploatacyjnych).
Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" wwalucie
PLNz 12.02.2013 r. (rachunek dotyczacy funduszu remontowego).
Umowa swiadczenia ustug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedzib^ wGdyni (zwana^ dalej „Bankiem"),
a Wspolnota Mieszkaniowa. przy ul. (zwang dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiqzat si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektroniczna. (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba wGdyni (zwana dalej „Bankiem"),
a Wspolnoty Mieszkaniowy przy ul. (zwana^ dalej
„Klientem"), reprezentowan^ przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny zaposrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub wdrodze wewn?trznych operacji ksi?gowych w Banku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Gtownych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych orazswiadczenie ustug droga elektroniczn^
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
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Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk Gtownej
Ksiegowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte woparciu opetnomocnictwa
udzielone przez Zarzad Wspolnoty.

Kontroluj^cym przedtozono nast?pujace umowy, zwi^zane zadministrowaniem
Wspolnota Mieszkaniowa przyul. ;
• umowa nr o zaopatrzenie wwod? i odprowadzanie sciekow,

zawarta 11.01.2005 r. pomi?dzy Przedsiebiorstwem Wodoci^gow
i Kanalizacji Sp. z o.o. zsiedziba wGdyni, a Wspolnota Mieszkaniowa
ul- (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony od 01.01.2005 r.;

• umowa kompleksowa nr ,dotyczaca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnienia jej dostarczenia (zasilenie klatek schodowych ipiwnic)
zawarta 07.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnota
Mieszkaniowa przy ul. (w imieniu Wspolnotv umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa dotyczaca sprzedazy ciepla i swiadczenia uslugi przesytowej
(nr ewidencyjny ), zawarta 21.09.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka zo.o. wGdyni, a Wspolnota.
Mieszkaniowy ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr
nr kontrahcnta , zawarta 18.04.2011 r. pomi?dzy Polskim
Gornictwem Naftowym iGazownictwem S.A. wWarszawie, a Wspolnoty
Mieszkaniowy ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieoznaczony od 01.04.2011 r.;

• umowa nr , dotyczaca wykonania prac zwiazanych z utrzymaniem
czystosci nieruchomosci w Gdyni, zawarta 30.06.2010 r.
pomi?dzy Wspolnoty Mieszkaniowy przy ul. (w imieniu
Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK), a Firm^ Ustugowo-
Handlow^ GREGOR Grzegorz Gutowski na czas nieokreslony
od 01.07.2010 r. (wraz z aneksem nr 1/2014 z 01.07.2014 r.).

Kontrolujqcym przedlozono zestawienie przychodow i kosztow za 2015 rok
nieruchomosci (zal. nr 65). Www. zestawieniu wykazano zaliczki
na koszty eksploatacyjne w kwocie zl oraz poniesione koszty
wkjcznej kwocie zt (w tym koszty administrowania zt).
Nadplata w kwocie zt zostata rozliczona na cztonkow Wspolnoty
Mieszkaniowej. Kontroluj^ce porownaty kwoty uj?te w zestawieniu
wposzczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespotu 4,
dotyczacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, w przedtozonym
zestawieniu obrotow i said dla budynku za 2015 rok. Ustalono,
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ze kwota pozostalych kosztow w zestawieniu jest pomniejszona o kwot?
zt wynikajaca. z obrotow konta,,760 - Sprzedazpozostata".

Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400102 - Konserwacje, materiaty
i naprawy" (zal. nr 67) w oparciu o przedtozone faktury. Stwierdzono,
ze nast?pujaxe faktury zostaty zaptacone po terminie ptatnosci: fakturaVAT
nr 270/2015 z 26.02.2015 r., faktura VAT nr 073/2015 z 20.03.2015 r., faktura
VAT nr 72/03/2015 z 31.03.2015 r., faktura VAT nr 15/07/15 z 01.07.2015 r.,
faktura VAT nr 25/09/15 z 22.09.2015 r., faktura VAT nr 2/10/15
z 06.10.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujacym przedtozono ponadto informacj? o stanie funduszu remontowego
na dzien 31 grudnia 2015 roku nieruchomosci (zal. nr 66).
W informacji uj?to bilans otwarcia w kwocie zt, przychody w kwocie

zl (w tym odpis zt), wydatki w kwocie zt (optaty
i odsetki) oraz bilans zamkni?cia w kwocie zt.
Z ww. informacji wynika rdwniez, ze w 2015 roku sptacono kredyt w lacznej
kwocie zt i ze na 31.12.2015 r. pozostaje do sptaty zl.
Kontrolujace porownaty dane uj?te w informacji z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedtozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.
W 2015 roku w budynku przy nie wykonywano prac
remontowych.

Przedlozono polis? ubezpieczeniowjj, dotyczaxq ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh iosowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zwiazku z posiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomosciami, zawartg
w 2015 roku (polisa nr z 05.03.2015 r.). W imieniu Wspolnoty
polis? zawarl Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzone
dla budynku przy . W ksiazce odnotowano przeprowadzone
w 2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.

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

W^^MStrT Budynk6w Komunalnych Nr 4wGdyni administnijeWspolnota Mieszkaniowy przy na podstawie u J

^S^z^K^ P̂°mi?dZy WSp61n°* Mit^-^
przez Zarzad wsktadzie: Roman Matow, JozefKubicki, aAdmin"'
Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni, reprezentowana przez Gtowna
Kst?gowa - Aleksandr? Stariczyk iKierownika - Iren? Starosta. Aneksem nr 3
do ww. umowy z25.01.2005 r. zmieniono wst?p umowy - wmiejsce
Administracji Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni, ul. Wasowicza 3
wpisano Administracj? Budynkow Komunalnych Nr 4zsiedziba wGdyni
ul. Warszawska 67A. Ww. aneks obowiqzywat od 01.01.2005 r

Ww. umowa Zarzad Wspolnoty powierzyt, aAdministrator (ABK)
przyjat wadministrowanie nieruchomosc. Do obowiazkow Administratora
nalezy:

• utrzymanie wnalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczeh iurzadzen
budynku stuzacych do wsp61nego uzytku wlascicieli lokali, a takze jeso
otoczenia,

• biezaca konserwacja nieruchomosci, aszczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh iurzadzen
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej (zakres robot wymaga
uzgodnienia z Zarzadem),

• wykonywanie, po uzgodnieniu zZarzadem, remontow biezacych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• oplacanie podatkow i innych optat publicznoprawnych przypadajacych

od nieruchomosci wspolnej, chyba ze sq pokrywane bezposrednio
przez wlascicieli poszczegolnych lokali,

• windykacja naleznosci stanowi^cych pozytki i inne przychody
z nieruchomosci wspolnej.

Zgodnie z ww. umowa^ Administrator uprawniony jestdo:
• dochodzenia na drodze post?powania sadowego naleznych od cztonkow

Wspolnoty Mieszkaniowej kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej
oraz stanowiqcych ich wtasnosc lokali, a takze przypadajacych
znieruchomosci wspolnej pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow odostaw? do nieruchomosci wspolnej energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia sciekow, wywozu smieci,
wywozu nieczystosci, swiadczenia ustug kominiarskich oraz innych
specjalistycznych uslug zwiqzanych z funkcjonowaniem urzadzen
technicznych nieruchomosci wspolnej,



• dysponowania srodkami ptatniczymi wspdlnoty na pokrywanie jej
zobowiazah.

Zgodnie z nmowq, wtasciciele uczestniczq w kosztach zarzadu nieruchomosci^
wspolng w wysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzadu nieruchomosci^ wspolna. cztonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowa wtasciciele lokali uiszczaja zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiaca na konto lub do kasy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane sq wydatki (w zwiazku
z podpisaniem umow dotyczacych prowadzenia rachunkow bankowych
Wspolnoty), lub do kasy ABK. Wptaty do kasy sa^ automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 08.02.1995 r. (przy czym
kazdaze stron umowy moze jq wypowiedziec najpozniej na 3 miesiace naprzod,
na koniec kwartatu kalendarzowego).
Zmianatresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr I z 20.01.1996 r. do ww. umowy wprowadzono zasad?,
ze ostateczne rozliczenie finansowe zaliczek (optat miesi?cznych)
z wlascicielami lokali nast?puje w pierwszym kwartale roku nast?pnego
po przyj?ciu przez Zebranic Wspolnoty sprawozdania z wykonania rocznego
planu gospodarczego. W przypadku, gdy zaliczki oraz pozytki i inne przychody
nie pokrywaj^ wydatkow, Wtasciciele zwracaj^ Administratorowi naleznosc
wynikajaca. z faktycznie poniesionych kosztow, niemaj^cych pokrycia
wdochodach, w tenninie jednego miesiaca odprzekazania przez Administratora
rozliczenia rocznego. W przypadku nadwyzki przychodow nad wydatkami
o sposobie jej przeznaczenia decyduje uchwala Wspolnoty Mieszkaniowej.
Ww. aneksem wprowadzono ponadto zapis, ze warunkiem przystapienia
do wykonywania remontow biezacych jest przekazanie Administratorowi
srodkowpieni?znych na ten eel.
Aneksem nr 1dodano zapisy dotyczace zawierania przez Administratora umow
z kontrahentami na umieszczanie reklam na nieruchomosci wspolnej
oraz innych umow, ktore przynosza, Wspolnocie Mieszkaniowej dochody.
Zarzad wraz z Administratorem negocjuje cen? uslugi. Administrator wystawia
faktury oraz egzekwuje naleznosci. Uzyskane srodki finansowe Administrator
przekazuje nakonto biezace Wspolnoty Mieszkaniowej.
Ww. aneksem przyznano Administratorowi prawo rozwiazania umowy
po uprzednim jednomiesi?cznym wypowiedzeniu wprzypadku niezwrocenia
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roznicy pomi?dzy poniesionymi przez Administratora kosztami utrzymania
SSSHakwot*wplaconych " i-y-Xo^tk6w
ttZtZ2{vf^ ^mieni°n° ZapJSy dot>^ce "czestniczeniaprzez wlascicieli lokali wkosztach zarzadu zwiazanych zutrzymaniem
nieruchomosci wspolnej, wskazujac, ze wlasciciele uczestnicz,www kosztach
wwysokosci ustalonej uchwala Wspolnoty Mieszkaniowej
Aneksem z01 09.2009 r. (bez numeru) ustalono zasady potra^nia wzajemnychwierzytelnosci pomi?dzy Administratorem, aWspolnot/Mieszkani^
Kontrolujace ustalily, ze wokresie od stycznia do marca 2015 roku
obowiazywary nastepujace wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami

zToSlOlfTT^10^ ^ "' 2/20M l^6/2°14
a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zl/m2 pow uz
-wtym koszty administrowania zl/m2 ' ^
b) na fundusz remontowy zl/lT)2 pQw u±

Wokresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowi^zywaty nast?pujace
wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
Prz>' nr2/2015 i nr6/2015 z 16.03.2015 r.):

a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych z|/m2 pow a±
-wtym koszty administrowania zVmi \u±
b) na fundusz remontowy zi/m2 pow> u-

Kontrolujacym przedlozono nast?pujace umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczace prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. ;
• Umowa oprowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug droga.

elektroniczna oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
zsiedziba wGdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnoty Mieszkaniowy przy (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolna.
ilosc rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sa wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowigcym integralnq cz?sc umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq wsystemic
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczacy kosztow eksploatacyjnych).
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• pTTiC£S*f!TVC}a "fhUnkU "R"k 'r°dk6w wyodr^hnionych" wwaluciePLN z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczacy funduszu remontowego).
• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow

korporacyjnych nr ,zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedziba wGdyni (zwana dalej „Bankiem")
aWspolnoty Mieszkaniowa. przy (zwana_ dalej
„Khentem"), reprezentowan^ przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiazal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektroniczna (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych wRegulaminie.
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania iidentyfikacji Platnosci
Masowych nr ,zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedziba wGdyni (zwana dalej „Bankiem"),
aWsp61not3 Mieszkaniowy przy (zwana^ dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny 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 Gtownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi wumowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone wramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug droga elektroniczna nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o"petnomocnictwa
udzielone przez Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono nast?pujaxe umowy, zwiazane z administrowaniem
Wspolnoty Mieszkaniowa przy
• umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,

zawarta 11.01.2005 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociagow
iKanalizacji Sp. zo.o. z siedziba. wGdyni, aWspolnota. Mieszkaniowy

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator-
ABK) na czas nieokreslony od 01.01.2005 r.;

• umowa kompleksowa nr , dotycz^ca sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnieniajej dostarczenia (zasilenie klatek schodowych i piwnic),
zawarta 07.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnota
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Mieszkaniowy przy (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa dotyczaea sprzedazy ciepta i swiadczenia uslugi przesytowej
(nr ewidencyjny ), zawarta 21.09.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka zo.o. wGdyni, aWspolnota
Mieszkaniowa. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr
nr kontrahenta , zawarta 18.04.2011 r. pomiedzy Polskim
Gornictwem Naftowym iGazownictwem S.A. wWarszawie, aWspolnota.
Mieszkaniowy ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieoznaczony od 01.04.2011 r.;

• umowa nr , dotyczaea wykonania prac zwiazanych z utrzymaniem
czystosci nieruchomosci , zawarta 30.06.2010 r.
pomi?dzy Wspolnoty Mieszkaniowy przy (w imieniu
Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK), a Firma. Ustugowo-
Handlowa. GREGOR Grzegorz Gutowski na czas nieokreslony
od 01.07.2010 r. (wraz z aneksem nr 1/2014 z 01.07.2014 r.).

Kontrolujacym przedlozono zestawienie przychodow i kosztow za 2015 rok
nieruchomosci (zal. nr 68). Www. zestawieniu wykazano zaliczki
na koszty eksploatacyjne wkwocie zl oraz poniesione koszty
wlacznej kwocie zl (w tym koszty administrowania zl).
Nadplata wkwocie zl zostala rozliczona na czlonkow Wspolnoty
Mieszkaniowej. Kontrolujace porownaly kwoty uj?te wzestawieniu
wposzczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespotu 4,
dotyczacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, wprzedlozonym
zestawieniu obrotow i said dla budynku za 2015 rok. Ustalono,
ze kwota pozostatych kosztow wzestawieniu jest powi?kszona o kwot?

zt wynikajaca. z obrotow konta ,,760 - Sprzedaz pozostata".
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400103 - Utrzymanie czystosci"
(zal. nr 70) w oparciu o przedtozone faktury. Stwierdzono, ze nast?pujace
faktury zostaty zaptacone po terminie platnosci: faktura VATnr 547
z 31.01.2015 r., faktura VAT nr 588 z 28.02.2015 r., faktura VAT nr 629
z 31.03.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujacym przedlozono ponadto informacj? o stanie funduszu remontowego
na dzien 31 grudnia 2015 roku nieruchomosci (zal. nr 69).
Winformacji uj?to bilans otwarcia w kwocie zt, przychody w kwocie

zt (w tym odpis zl), wydatki w kwocie zl (oplaty
i odsetki) oraz bilans zamkniecia w kwocie zt.
Z ww. informacji wynika rowniez, ze w 2015 roku splacono kredyt w lacznej
kwocie zt i ze na 31.12.2015 r. pozostaje do splaty zl.
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Kontrolujace porownaty dane uj?te winformacji zobrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" wprzedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015. Ustalono, ze wprzedlozonej informacji kwota przychodow zostala
pomniejszona o ztz uwagi na koniecznosc skorygowania stanu funduszu
wzwiazku zzawyzeniem odpisu na fundusz remontowy wgrudniu 2014 roku
W2015 roku wbudynku przy nie wykonywano prac
remontowych.

Przedlozono polis? ubezpieczeniowa, dotyczaea. ubezpieczenia mienia od ognia
iinnych zdarzen losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cvwilnej
wzwiazku z posiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomosciami' zawarta
w2015 roku (polisa nr z05.03.2015 r.). Wimieniu Wspolnoty
pohs? zawarl Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzona
dla budynku przy ,Wksiazce odnotowano przeprowadzone
w2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.

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

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4wGdyni administruje
Wspolnota. Mieszkaniowa. przy na podstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 18.02.1995 r. pomi?dzy Wspolnota. Mieszkaniowa
nieruchomosci potozonej wGdyni przy , reprezentowana
przez Zarzad wsktadzie: Zygmunt Wojcikiewicz, Tomasz Kreft,
aAdministracja. Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni, reprezentowana.
przez Aleksandr? Stahczak - Glowna. Ksi?gow$ i Iren? Starosta - Kierownika.
Aneksem nr 3do ww. umowy z25.01.2005 r. zmieniono wst?p umowy -
wmiejsce Administracji Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni,
ul. Wasowicza3 wpisano Administracj? Budynkow Komunalnych Nr 4
z siedziba wGdyni, ul. Warszawska 67A. Ww. aneks obowiazywal
od 01.01.2005 r.

Ww. umowa. Zarzad Wspolnoty powierzyl, aAdministrator (ABK)
przyj^t wadministrowanie nieruchomosc. Do obowiazkow Administratora
nalezy:

• utrzymanie wnalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczeh i urzadzen
budynku stuz^cych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali, a takze jego
otoczenia,
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• biez^ca konserwacja nieruchomosci, aszczegolnie: usuwanie awarii
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzadzen
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej (zakres robot wymaga
uzgodnienia z Zarzadem),

• wykonywanie, po uzgodnieniu zZarzadem, remontow biezacych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• oplacanie podatkow i innych oplat publicznoprawnych przypadajaeych

od nieruchomosci wspolnej, chyba ze sa pokrywane bezposrednio
przez wlascicieli poszczegolnych lokali,

• windykacja naleznosci slanowiaxych pozytki i inne przychody
z nieruchomosci wspolnej.

Zgodnie z ww. umow^, Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze post?powania sadowego naleznych od czlonkow

Wspolnoty Mieszkaniowej kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej
oraz stanowiacych ich wlasnosc lokali, a takze przypadajaeych
z nieruchomosci wspolnej pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow odostaw? do nieruchomosci wspolnej energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia sciekow, wywozu smieci,
wywozu nieczystosci, swiadczenia ustug kominiarskich oraz innych
specjalistycznych uslug zwiazanych z funkejonowaniem urzadzen
technicznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowania srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiazah.

Zgodnie z umow^, wtasciciele uczestnicz^ w kosztach zarzadu nieruchomoscia
wspoln^ w wysokosci zl/m2 powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzadu nieruchomosci^ wspolna czlonkowie wspolnoty
ponosz^ wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowa. wtasciciele lokali uiszczaja zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiaca na konto lub do kasy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sa. na rachunek bankowy
Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane szj wydatki (wzwiazku
zpodpisaniem umow dotyczaeych prowadzenia rachunkow bankowych
Wspolnoty), lub do kasy ABK. Wplaty do kasy sq automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 18.02.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze ja wypowiedziec najpozniej na 3 miesiqee naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
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z wfasciriplami inCZ uuufowe zanczek (optat miesi?cznych)

roztzt^^^^^i id rocznego. w przypadku nadwyzki przychodow nad wvH*tl«m;

ww. aneksem wprowadzono ponadto zapis, ze warunkiem orzvstanWia

omz mnych umow, ktore przynosza Wspolnocie MieszkaniowTdochody
M^ZZ^r,SUTm ne8°CJUJe °en? "**• Administrator wystawia
wS^TJf^T t°&i' U2ySkane *rodki finansowe Administrateprzekazuje na konto biezace Wspolnoty Mieszkaniowej
»L™lSem P?yZnan° Administrat°™wi prawo rozwiazania umowy
po uprzedmm jednom1esiecznym wypowiedzeniu wprzypadku niezwrocenia
rozmcy ponnedzy poniesionymi przez Administratora kolztamiZZT
SS2?4akwot? wp,aconych za,iczek'»^«
Aneksem nr 2(bez daty) zmieniono zapisy dotyczace uczestniczenia
przez wlascicieli lokali wkosztach zarzadu zwiazanych zutrzymaniem
nieruchomosci wspolnej, wskazujac, ze wlasciciele uczestnicza www kosztach
wwysokosci ustalonej uchwala Wspolnoty Mieszkaniowej
wiefz^T °l•°9-200? "• ibf nUmCrU) UStal0n° ZaSa^ P°^cania wzajemnychw,erzytelnosci pomi?dzy Administratorem, aWspolnota Mieszkaniowa!

Kontrolujace ustalily, ze wokresie od stycznia do marca 2015 roku
obowiazywaty nast?pujace wysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami
TX^lfT***^ Przy nr 3/2014 inr 7/2014
z 31.U3.2014 r.):

a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zj/m2 pow uz
- wtym koszty administrowania zi/m2 1QW '
b) na fundusz remontowy ^ F [

llZf-*?"??* d°, ^mdnk 2°15 r0ku obowi^ywaty nast?pujacewysokosci zaliczek (zgodnie zuchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
przy nr 3/2015 inr 7/2015 z09.03.2015 r.):
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a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zym2 D0W u,
-wtym koszty administrowania z}/m2 £ ' T"
b) na fundusz remontowy z}/m2 ^ u.'

Kontrolujacym przedtozono nast?pujace umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczace prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy : J
• Umowa oprowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug drosa

elektroniczna oraz umowa debetowej karty ptatniczej Visa Electron Business
W , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska SA
zsiedziba wGdyni (zwanym dalej „Bankicm"), a Posiadaczem Rachunku-
Wspolnoty Mieszkaniowa przy (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolna
dose rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich bedzie on
prowadzony, okreslone sa wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiaeym integral^ cz?sc umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaty komunikacji dostepne sa wsystemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

» Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 11.02.2013 r. (rachunek dotyczacy kosztow eksploatacyjnych).

» Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodrebnionych" wwalucie
PLN z 11.02.2013 r. (rachunek dotyczacy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia ustug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr ,zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomiedzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba^ wGdyni (zwana. dalej „Bankiem"),
a Wspolnoty Mieszkaniowa przy (zwana. dalej „Klientem"),
reprezentowana. przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiazal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektroniczna (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonychw Regulaminie.
Umowa zostata zawarta naczas nieokreslony.
Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomiedzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba. wGdyni (zwana. dalej „Bankiem"),
a Wspolnota Mieszkaniowa przy (zwana dalej „Klientem"),
reprezentowana przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
naRachunek Glowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank z mi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
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i/lub wdrodze wewn?trznych operacji ksi?gowych wBanku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Glownych.
Do uznawania platnosciami Masowymi wumowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone wramach umowy oprowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug droga elektroniczna nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu opetnomocnictwa
udzielone przez Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono nast?pujace umowy, zwiazane z administrowaniem
Wspolnoty Mieszkaniowy przy ul. :
• umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,

zawarta 11.01.2005 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodoci^gow
iKanalizacji Sp. zo.o. zsiedziba. wGdyni, a Wspolnoty Mieszkaniowy

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator- ABK)
na czas nieokreslony od 01.01.2005 r.;

• umowy kompleksowe nr , dotyczace sprzedazy energii
elektrycznej oraz zapewnieniajej dostarczenia (zasilenie klatek schodowych
ipiwnic), zawarte 07.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA,
a Wspolnota. Mieszkaniowa przy (w imieniu Wspolnoty
umow? zawart Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa dotyczaea sprzedazy ciepla i swiadczenia uslugi przesytowej
(nr ewidencyjny ), zawarta 21.09.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. wGdyni, a Wspolnota.
Mieszkaniowa. ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawart
Administrator - ABK) naczas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa nr , dotyczqca wykonania prac zwi^zanych z utrzymaniem
czystosci nieruchomosci wGdyni, zawarta 30.09.2013 r.
pomi?dzy Wspolnota. Mieszkaniowa. przy (w imieniu
Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK), a F.H.U. Jerzy Buzan
na czas nieokreslony od 01.10.2013 r.

Kontrolujacym przedtozono zestawienie przychodow i kosztow za 2015 rok
nieruchomosci (zal. nr 71). Www. zestawieniu wykazano zaliczki
na koszty cksploatacyjne w kwocie zl oraz poniesione koszty
wlacznej kwocie zt (w tym koszty administrowania zt).
Nadplata wkwocie ztzostata rozliczona na cztonkow Wspolnoty
Mieszkaniowej. Kontrolujejce porownaly kwoty uj?te w zestawieniu
wposzczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespotu 4,
dotyczacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, wprzedlozonym
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zestawieniu obrotow i said dla budynku Za 2015 rok. Ustalono
ze kwota pozostaiych kosztow wzestawieniu jest powi?kszona okwote zt
wynikajaca. zobrotow konta ,,760 - Sprzedaz pozostata".
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400108 - Energia elektryczna
pomieszczeh wspolnych" (zal. nr 73) woparciu oprzedtozone faktury
Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujacym przedtozono ponadto informacj? ostanie funduszu remontowego
na dzien 31 grudnia 2015 roku nieruchomosci (zal nr 72)
Winformacji ujeto bilans otwarcia wkwocie zl, przychody
wkwocie zl (W tym odpis zl), wydatki wkwocie

zt (w tym wykonane remonty na kwot? zt
) oraz bilans zamkni?cia w kwocie zt.

Zww. informacji wynika rowniez, ze w2015 roku splacono kredyt wlacznej
kwocie zt ize na 31.12.2015 r. pozostaje do splaty zl
Kontrolujace porownaty dane uj?te winformacji z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" wprzedtozonym wykazie obrotow ww konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto rachunek nr 1/2015 z16.01.2015 r. dotyczacy
przeprowadzonego remontu (oraz ptatnosc). Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedtozono polis? ubezpieczeniow^, dotyczacy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wzwiazku zposiadaniem mienia izarzadzaniem nieruchomosciami zawarta,
w2015 roku (polisa nr z02.03.2015 r.). Wimieniu Wspolnoty
polis? zawart Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedlozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzony
dla budynku przy .wksiazce odnotowano przeprowadzone
w2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.

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

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4wGdyni administruje
Wspolnota Mieszkaniowa przy na podstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 28.01.1995 r. pomi?dzy Wspolnota Mieszkaniowa
nieruchomosci polozonej wGdyni przy , reprezentowana
przez Zarzad wsktadzie: Wojciech Bialecki, Halina Golenia, aAdministracja
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Budynlow Komunalnych Nr 5wGdyni, reprezentowana przez Kierownika -
umotvw ™;• If W?d° WW- Um°Wy Z25-°1-2005 r. zmieniono wst?pumowy - wmiejsce Administracji Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni
ul Wasowicza 3wpisano Administracj? Budynkow Komunalnych Nr 4
od OLot.^o?^1' WafSZaWSka 67A' Ww' *"** obowiazywat

Ww.wwwq Zarzad Wspolnoty powierzyt, aAdministrator (ABK)
25WadmmiStrowanie nieruchomosc. Do obowi^zkow Administratora
• utrzymanie wnalezytym stanie porzadku iczystosci pomieszczeh iurzadzen

otoczenk ^ WSp61nefi° **** w^cicieli^li, aS j"
• biezaca konserwacja nieruchomosci, aszczegolnie: usuwanie awarii

dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh iurzadzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej (zakres robdt wymaga
uzgodmema zZarzadem), wymaga

• wykonywanie, po uzgodnieniu zZarzadem, remontow biezacych
• zapewmenie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu

odprowadzame sciekow oraz wywoz nieczystosci, J>& >
• opiacanie podatkow iinnych oplat publicznoprawnych przypadajaeych

od nieruchomosci wspolnej, chyba ze sa pokrywane bezposrednio *
przez wlascicieli poszczegolnych lokali,

• windykacja naleznosci stanowiacych po'zytki iinne przychody
z nieruchomosci wspolnej.

Zgodnie zww. umowa, Administrator uprawniony jest do-
• dochodzenia na drodze post?powania sadowego naleznych od cztonkow

Wspolnoty Mieszkaniowej kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej
oraz stanowiacych ich wtasnosc lokali, atakze przypadajaeych
znieruchomosci wspolnej pozytkow i innych przychodow

• zawierania umow odostaw? do nieruchomosci wspolnej energii elektrycznej
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia sciekow, wywozu smieci
wywozu nieczystosci, swiadczenia uslug kominiarskich oraz innych
specjalistycznych uslug zwi^zanych zfunkejonowaniem urzadzen
techmcznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowania srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie iei
zobowiazah. J J

Zgodnie zumowa, wtasciciele uczestnicza wkosztach zarzadu nieruchomoscia
wspolna wwysokosci zl/ m' powierzchni uzytkowej lokalu ikosztach
funduszu remontowego w wysokosci %.
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Oprocz kosztow zarzadu nieruchomosci^ wspolna. cztonkowie wspolnoty
ponosz<| wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Napokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowa. wtasciciele lokali uiszczaja. zaliczki, ptatne z gory do dnia 10
kazdego miesiaca na konto lub do kasy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane s^ na rachunek bankowy
Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane s^ wydatki (w zwiazku
zpodpisaniem umow dotyczgcych prowadzenia rachunkow bankowych
Wspolnoty), lub do kasy ABK. Wplaty do kasy sa. automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 28.01.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze ]q wypowiedziec najpozniej na 3 miesiaee naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr 1z 20.01.1996 r. do ww. umowy wprowadzono zasad?,
ze ostateczne rozliczenie finansowe zaliczek (oplat miesi?cznych)
z wtascicielami lokali nast?puje w pierwszym kwartale roku nast?pnego
po przyj?ciu przez Zebranie Wspolnoty sprawozdania z wykonania rocznego
planu gospodarczego. Wprzypadku, gdy zaliczki oraz pozytki i inne przychody
nie pokrywaj^ wydatkow, Wtasciciele zwracaj^ Administratorowi naleznosc
wynikajaca. z faktycznie poniesionych kosztow, niemaj^cych pokrycia
wdochodach, w terminie jednego miesiaca od przekazania przez Administratora
rozliczenia rocznego. Wprzypadku nadwyzki przychodow nad wydatkami
o sposobie jej przeznaczenia decyduje uchwala Wspolnoty Mieszkaniowej.
Ww. aneksem wprowadzono ponadto zapis, ze warunkiem przyst^pienia
do wykonywania remontow biezacych jest przekazanie Administratorowi
srodkow pieni?znych na ten eel.
Aneksem nr 1 dodano zapisy dotyczace zawierania przezAdministratora umow
z kontrahentami na umieszczanie reklam na nieruchomosci wspolnej
oraz innych umow, ktore przynosz^ Wspolnocie Mieszkaniowej dochody.
Zarzad wraz z Administratorem negocjuje cen? uslugi. Administrator wystawia
faktury oraz egzekwuje naleznosci. Uzyskane srodki finansowe Administrator
przekazuje na konto biezace Wspolnoty Mieszkaniowej.
Ww. aneksem przyznano Administratorowi prawo rozwiazania umowy
po uprzednim jednomiesi?cznym wypowiedzeniu w przypadku niezwrocenia
roznicy pomi?dzy poniesionymi przezAdministratora kosztami utrzymania
nieruchomosci wspolnej, a kwota^ wplaconych zaliczek i otrzymanych pozytkow
i innych przychodow.
Aneksem nr 2 (bez daty) zmieniono zapisy dotyczace uczestniczenia
przez wlascicieli lokali w kosztach zarzadu zwi^zanych z utrzymaniem
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nieruchomosci wspolnej, wskazujac, ze wlasciciele uczestniczq. w ww. kosztach
w wysokosci ustalonej uehwata^ Wspolnoty Mieszkaniowej.
Aneksem z 01.09.2009 r. (bez numeni) ustalono zasady potracania wzajemnych
wierzytelnosci pomi?dzy Administratorem, a Wspolnoty Mieszkaniowa.

Kontroluj^ce ustalily, ze w okresie od styczniado marca 2015 roku
obowiazywaly nast?pujace wysokosci zaliczek(zgodnie z uchwalami
Wspolnoty Mieszkaniowej przy nr 3 i nr 6 z 25.02.2014 r.):

a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zt/m pow. uz.
- w tym koszty administrowania zt/m pow. uz.
b) na fundusz remontowy zt/m2 pow. uz.

W okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowiazywaly nast?puj^ce
wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
przy nr 2/2015 i nr 5 z 26.03.2015 r.):

a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zt/m2 pow. uz.
- w tym koszty administrowania zt/m pow. uz.
b) na fundusz remontowy zt/m pow. uz.

Kontrolujacym przedlozono nast?pujaice umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczace prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy :
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie uslug droga^

elektroniczna oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibg w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnoty Mieszkaniowa, przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolna,
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sa w potwierdzeniuotwarcia kazdego rachunku
stanowiacym integralna. 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 11.02.2013 r. (rachunek dotyczacy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 11.02.2013 r. (rachunek dotyczacy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomiedzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzib^ w Gdyni (zwana^ dalej „Bankiem"),
a Wspolnota. Mieszkaniowa. przy (zwana. dalej „Klientem"),
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reprezentowana przez Ew? Zapasnik.
W ramach umowy Bank zobowi^zal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektroniczna^ (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzib^ w Gdyni (zwana^ dalej „Bankiem"),
a Wspolnoty Mieszkaniowy przy (zwana dalej „Klientem"),
reprezentowana przez Ew? Zapasnik.
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 Gtownych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug drogsj elektroniczna. nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahozyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte w oparciu o petnomocnictwa
udzielone przez Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono nast?pujace umowy, zwiazane z administrowaniem
Wspolnoty Mieszkaniowy przy :
• umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,

zawarta 10,01.2005 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodociajgow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibej w Gdyni, a Wspolnota. Mieszkaniowy

(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK)
na czas nieokreslony od 01.01.2005 r.;

• umowa kompleksowa nr , dotyczaea sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnieniajej dostarczenia (zasilenie klatek schodowych i piwnic),
zawarta 07.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnota
Mieszkaniowy przy (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa nr , dotyczaea wykonania prac zwiazanych
z utrzymaniem czystosci nieruchomosci w Gdyni, zawarta
19.11.2007 r. pomi?dzy Wspolnoty Mieszkaniowy przy ul.
(w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK), a Firing
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SZANA - Uslugi Porzadkowe Aneta Szwarc na czas nieokreslony
od 22.11.2007 r.

Kontrolujacym przedtozono zestawienie przychodow i kosztow za 2015 rok
nieruchomosci (zal. nr 74). W ww. zestawieniu wykazano zaliczki
na koszty eksploatacyjne w kwocie zt oraz poniesione koszty
w lacznej kwocie zt (w tym koszty administrowania zt).
Nadplata w kwocie zl zostata rozliczona na cztonkow Wspolnoty
Mieszkaniowej. Kontrolujace porownaly kwoty uj?te w zestawieniu
w poszczegolnych rodzajach kosztow z obrotami na kontach zespolu 4,
dotyczacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, w przedtozonym
zestawieniu obrotow i said dla budynku za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400112 - Pozostale koszty" (zal. nr 76)
w oparciu o przedlozone faktury. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujacym przedtozono ponadto informacj? o stanie funduszu remontowego
na dzien 31 grudnia 2015 roku nieruchomosci (zal. nr 75).
W informacji uj?to bilans otwarcia w kwocie zt, przychody w kwocie

zt (w tym odpis zt), wydatki w kwocie zt (oplaty
i odsetki) oraz bilans zamkni?cia w kwocie zt.
Kontrolujace porownaly dane uj?te w informacji z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedtozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.
W 2015 roku w budynku przy nie wykonywano prac
remontowych.

Przedtozono polis? ubezpieczeniowa^ dotyczacy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zwiazku z posiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomosciami, zawartq
w 2015 roku (polisa nr z 10.03.2015 r.). W imieniu Wspolnoty
polis? zawart Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedtozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzony
dla budynku przy ul. . W ksiazce odnotowano przeprowadzone
w 2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.

ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporz^dza 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 4 w Gdyni administriije
Wspolnoty Mieszkaniowa. przy ul. na podstawie umowy
o administrowanie, zawartej 30.03.1995 r. pomi?dzy Wspolnota Mieszkaniowa
nieruchomosci polozonej w Gdyni przy ul. , reprezentowana
przez Zarzad w sktadzie: Zbigniew Mielczarek, Pawel Ojowski, Ewa Zapasnik,
a Administracja Budynkow Komunalnych Nr4 w Gdyni, reprezentowana
przez Kierownika - Teres? Puzyrewskq i Gtowna^ Ksi?gow4 - Mari? Dahczak.

Ww. umow^ Zarzad Wspolnoty powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjat w administrowanie nieruchomosc. Do obowiazkow Administratora
nalezy:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczeh i urzadzen

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

• biezaca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzadzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej (zakres robot wymaga
uzgodnienia z Zarzadem),

• wykonywanie, po uzgodnieniu z Zarzadem, remontow biezacych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

odprowadzanie sciekow oraz wywoz nieczystosci,
• oplacanie podatkow i innych optat publicznoprawnych przypadajaeych

od nieruchomosci wspolnej, chyba ze s§ pokrywane bezposrednio
przez wlascicieli poszczegolnych lokali,

• windykacja naleznosci stanowiacych pozytki i inne przychody
z nieruchomosci wspolnej.

Zgodnie z ww. umowq, Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze post?powania sadowego naleznych od cztonkow

Wspolnoty Mieszkaniowej kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej
oraz stanowiacych ich wlasnosc lokali, a takze przypadajaeych
z nieruchomosci wspolnej pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow o dostaw? do nieruchomosci wspolnej energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia sciekow, wywozu smieci,
wywozu nieczystosci, swiadczenia ustug kominiarskich oraz innych
specjalistycznych ustug zwiazanych z funkejonowaniem urzadzen
technicznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowania srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiazan.
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Zgodnie z umowa^ wtasciciele uczestnicz^ w kosztach zarzadu nieruchomosci^
wspolnq w wysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzadu nieruchomosci^ wspoln^ cztonkowie wspolnoty
ponoszjj wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowqwlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, platne z gory do dnia 10
kazdego miesiaca na konto lub do kasy Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane s^ na rachunek bankowy
Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane sa. wydatki (w zwiazku
z podpisaniem umow dotyczacych prowadzenia rachunkow bankowych
Wspolnoty), lub do kasy ABK. Wplaty do kasy sa. automatycznie przekazywane
na rachunki bankowe Wspolnoty.

Ww. umow? zawarto na czas okreslony od 01.01.1.995 r. do 31.12.1995 r.
Aneksem nr 1 z 17.03.1997 r. zmieniono okres obowiajzywania umowy na czas
nieokreslony.
Kazda ze stron umowy moze jq wypowiedziec najpozniej na 3 miesiace
naprzod, na koniec kwartatu kalendarzowego.
Zmianatresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr 2 z 19.03.2001 r. zmieniono zapisy dotyczace uczestniczenia
przez wlascicieli lokali w kosztach zarzadu zwiazanych z utrzymaniem
nieruchomosci wspolnej, wskazuj^c, ze wlasciciele uczestnicz^ w kosztach
eksploatacji i funduszu remontowego w wysokosci ustalonej kazdorazowo
na dairy rok kalendarzowy uchwala. Wspolnoty Mieszkaniowej.
Wskazano rowniez, ze w kosztach eksploatacji mieszczg si? rowniez koszty
administrowania budynkiem przez ABK oraz, ze koszty eksploatacji i funduszu
remontowego b?d^ rozliczane z wlascicielami lokali po uplywie roku
kalendarzowego.
Aneksem z 01.09.2009 r. (bez numeru) ustalono zasady potraeania wzajemnych
wierzytelnosci pomi?dzyAdministratorem, a Wspolnoty Mieszkaniowa.

Kontrolujace ustalily, ze w okresie od stycznia do marca 2015 roku
obowiazywaly nast?pujace wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalami
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. nr 3/2014 i nr 4/2014
z 05.03.2014 r.):

a) na pokrycie kosztoweksploatacyjnych zt/m pow. uz.
- w tym koszty administrowania zt/m pow. uz.
b) na fundusz remontowy - zima zl/m pow. uz.

W okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku obowiazywaly nast?pujace
wysokosci zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
przy ul. nr 3/2015 i nr 4/2015 z 11.03.2015 r.):
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a) na pokrycie kosztow eksploatacyjnych zt/m2 pow. uz.
- wtym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.
b) na fundusz remontowy - zima (IV, X-XH) zt/m2 pow. uz.
c) na fundusz remontowy - lato (V-IX) zt/m2 pow. uz.

Kontrolujacym przedtozono nast?pujace umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczace prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul.
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug droga^

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibg w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnota. Mieszkaniowa przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przezEw? Zapasnik.
W ramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolna^
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
stanowi^cym integralna. cz?sc umowy, a w przypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaty komunikacji dost?pne s^ w systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczacy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczacy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwansj dalej „Bankiem"),
a Wspolnoty Mieszkaniowsj przy ul. (zwana^ dalej
„Klientem"), reprezentowana. przez Ew? Zapasnik.
W ramach umowy Bank zobowiazal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektroniczna. (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 nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwana^ dalej „Bankiem"),
a Wspolnota Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowana przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny za posrednictwem Rachunkow Wirtualnych
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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 ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug droga^ elektroniczna nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaly zawarte w oparciu o pelnomocnictwa
udzielone przez Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujacym przedlozono nast?puj^ce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnoty Mieszkaniowy przy ul. :
• umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie sciekow,

zawarta 09.09.2009 r. pomi?dzy Przedsi?biorstwem Wodoci^gow
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba. w Gdyni, a Wspolnota. Mieszkaniowy
ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl Administrator -
ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa kompleksowa nr , dotyczaea sprzedazy energii elektrycznej
oraz zapewnieniajej dostarczenia (oswietlenie klatki schodowej i piwnic),
zawarta 07.09.2009 r. pomi?dzy ENERGA-OBROT SA, a Wspolnota
Mieszkaniowy przy ul. (w imieniu Wspolnoty umow?
zawarl Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01... 10.2009 r.;

• umowa dotyczaea sprzedazy ciepla i swiadczenia uslugi przesytowej
(nr ewidencyjny ), zawarta 21.09.2009 r. pomi?dzy Okr?gowym
Przedsi?biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.o. w Gdyni, a Wspolnota
Mieszkaniowa. ul. (w imieniu Wspolnoty umow? zawarl
Administrator - ABK) na czas nieokreslony od 01.10.2009 r.;

• umowa nr , dotyczaea wykonania prac zwiazanych z utrzymaniem
czystosci nieruchomosci w Gdyni, zawarta 01.07.2010 r.
pomi?dzy Wspolnota. Mieszkaniowy przy ul. (w imieniu
Wspolnoty umow? zawarl Administrator - ABK), a Firm*} Sprzqtajqcq JOTA
Jan Szwarc na czas nieokreslony od 01.07.2010 r. (wraz z aneksem nr 1/2012
z 17.02.2012 r.).

Kontrolujacym przedlozono zestawienie przychodow i kosztow za 2015 rok
nieruchomosci (zal. nr 77). W ww. zestawieniu wykazano
zaliczki na koszty eksploatacyjne w kwocie zl orazponiesione koszty
wlacznej kwocie zl (w tym koszty administrowania zt).
Niedoptata w kwocie zt zostata rozliczona na cztonkow Wspolnoty
Mieszkaniowej. Kontrolujqce porownaly kwoty ujete w zestawieniu
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wposzczegolnych rodzajach kosztow zobrotami na kontach zespotu 4
dotyczqcych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, wprzedtozonym
zestawieniu obrotow i said dla budynku za 2015 rok. Ustalono
ze kwota pozostatych koszt6w wzestawieniu jest powi?kszona okwot?

zl wynikajaca zobrotow konta ,,760 - Sprzedaz pozostala"
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400101 - Koszty administracji"
(zal. nr 79) woparciu oprzedtozone faktury. Nieprawidlowosci nie stwierdzono
Stwierdzono, ze nast?pujqce faktury zostaty zaptacone po terminie platnosci-
faktura VAT nr 00152/2015/A z05.05.2015 r., faktura VAT nr 00312/2015/A
z07.07.2015 r., faktura VAT nr 00392/2015/A z06.08.2015 r faktura VAT
nr 00472/2015/A z 07.09.2015 r., faktura VAT nr00552/2015/A
z05.10.2015 r., faktura VAT nr 00632/2015/A z04.11.2015 r., faktura VAT
nr 00712/2015/A z 03.12.2015 r. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujacym przedtozono ponadto informacj? ostanie funduszu remontowego
na dzien 31 grudnia 2015 roku nieruchomosci (zat. nr 78).
Winformacji uj?to bilans otwarcia wkwocie zt, przychody wkwocie

zt (w tym odpis zl), wydatki wkwocie zl (w tym
wykonane remonty na kwot? zt -

nataczna kwot? zt)
orazbilans zamkni?cia w kwocie zt.
Kontrolujace porownaly dane uj?te winformacji z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" wprzedtozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury iplatnosci dotyczqce przeprowadzonego
remontu. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Przedtozono polis? ubczpieczeniowq, dotyczqcq ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wzwiazku zposiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomosciami, zawarta
w2015 roku (polisa nr z 16.11.2015 r.). Wimieniu Wspolnoty
polis? zawarl Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzona
dla budynku przy ul. . Wksiazce odnotowano przeprowadzone
w2015 roku kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu.

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

t 85

}



:"

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4 w Gdyni administruje
Wspolnota Mieszkaniowa. przy ul. napodstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 13.02.1995 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci polozonej w Gdyni przy ul. , reprezentowanq
przez Zarzqd w skladzie: Czeslaw Zarzycki, Jan Chojka, Marzena Wieczorek,
aAdministracjq Budynkow Komunalnych Nr5 w Gdyni, reprezentowanq
przez Iren? Starosta. Na podstawie aneksu nr 3 z 01.01.2005 r. w miejsce
Administracji Komunalnej Nr 5 wstqpiia Administracja Budynkow
Komunalnych Nr 4.

Ww. umowq Zarzqd Wspolnoty powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjal w administrowanie nieruchomosc. Do obowiqzkow Administratora
nalezy:

• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzadzen
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 urzqdzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej po uzgodnieniu zakresu
prac z Zarzqdem,

t wykonywanie, po uzgodnieniu z Zarzadem, remontow biezacych,
• zapewnienie dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu,

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

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

z nieruchomosci wspolnej.

Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze sadowej od cztonkow wspolnoty mieszkaniowej

naleznych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej oraz stanowiqcych
ich wtasnosc lokali a takze przypadajqcych z nieruchomosci wspolnej
pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow na dostaw? mediow do nieruchomosci, wywozu smieci
i nieczystosci oraz dotyczqcych innychspecjalistycznych umow zwi^zanych
z funkcjonowaniem urzqdzen technicznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowanie srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiqzah.
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Zgodnie zumowq, wtasciciele uczestniczq wkosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq wwysokosci zt/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu i kosztach
funduszu remontowego wwysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czlonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane zutrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie zumowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, ptatne zgory do dnia 10'
kazdego miesiqca na konto lub w kasie Administratora.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty, z ktorego pokrywane sq wydatki (w zwiqzku zpodpisaniem umow
dot. prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty) lub do kasy ABK (z kasy
srodki sq przelewane na rachunek bankowy Wspolnoty).

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 13.02.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze jq wypowiedziec najpozniej na 3miesiqce naprzod,
na koniec kwartatu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr 1z 13.02.1995 r. wprowadzono zasad?, ze ostateczne rozliczenie
zaliczek (optat miesi?cznych) z wtascicielami lokali nast?puje wpierwszym
kwartale roku nast?pnego po przyj?ciu przez Zebranie Wspolnoty sprawozdania
z wykonania rocznego planu gospodarczego, z rozliczenia kosztow
zuwzgl?dnieniem pozytkow i przychodow znieruchomosci wspolnej. Ustalono
sposob rozliczenia wydatkow Administrator - Wspolnota. Przyj?to zasad?,
ze wprzypadku nadwyzki nad wydatkami osposobie jej wykorzystania
decyduje uchwala Wspolnoty.
Wprowadzono zasad?, iz warunkiem przystqpienia do wykonywania remontu
jest przekazanie Administratorowi srodkow na ten eel.
Ustalono uprawnienie Administratora do zawierania umow na umieszczanie
reklam na nieruchomosci wspolnej oraz innych umow przynoszqcych dochody
dla Wspolnoty, przy czym ceny ustugi negocjowane sq przy udziale Zarzqdu.
Faktury za uslugi wystawia Administrator i egzekwuje naleznosci z tego tytulu.
Pozyskane srodki przekazywane sq na konto biezqee i sq zaliczane w poczet
wydatkow zwiqzanych z administrowaniem nieruchomosciq wspolnq.
Wprowadzono mozliwosc rozwiqzania przez Administratora umowy
z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia w przypadku niezwrocenia
roznicy pomi?dzy faktycznie poniesionymi przez Administratora kosztami
utrzymania nieruchomosci wspolnej, a kwotq wptaconych zaliczek
i otrzymanych pozytkow i innych przychodow.
WAneksie nr 2 wprowadzono zasad?, ze wtasciciele lokali uczestniczq
wkosztach zarzqdu zwiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci wspolnej
w wysokosci ustalonej uchwala. Wspolnoty.
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WAneksie bez numeru z01.09.2009 r. ustalono zasady potrqcania wzajemnych
wierzytelnosci mi?dzy Administratorem, a Wspolnotq.

Kontrolujqce ustalily, ze w2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
Przy ul nr 4/2014 i nr 8/2014 z 24.02.2014 r., nr 3/2015
inr 7/2015 z 25.02.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych:
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq

do marca 2015 r. zt/m2 pow. uz.
-wtym koszty administrowania zl/m2 pOW< uz>
od kwietnia 2015 r. zt/m2 pow. uz.
-wtym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.

b) na fundusz remontowy
zima zl/m2 pow. uz.
z balkonami zima zi/m2 pow uz
'ato zt/m2 pow. uz.
z balkonami lato zl/m2 pow. uz.

Kontrolujqcym przedtozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqce prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. :
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug drogzj

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, w tym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki najakich b?dzie on
prowadzony, okreslone sq wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqcym integralnq czesc umowy, a wprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sqw systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawartana czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" wwalucie
PLN z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
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a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta naczas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
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 Gtownych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Glowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych orazswiadczenie ustug drogq elektronicznq nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte w oparciu o petnomocnictwa
udzielone przez Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?puj^ce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul.
- umowa nr r. z 03.01.2011 r., zawarta z Firmq FUH GREGOR
na wykonywanie prac zwiqzanych z utrzymaniem czystosci nieruchomosci.
Umow? zawarto na czas nieokreslony. W imieniu Wspolnoty dziatat
Administrator;
- umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr ,
nr kontrahenta z 18.04.2011 r., zawarta z Polskim Gornictwem
Naftowym i Gazownictwem S.A. Umow? zawarto na czas nieoznaczony.
W imieniu Wspolnoty dziatat Administrator;
- umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr ,
nr kontrahenta z 18.04.2011 r. zawarta z Polskim Gornictwem

Naftowym i Gazownictwem S.A. Umow? zawarto na czas nieoznaczony.
W imieniu Wspolnoty dzialal Administrator;
- umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzenie sciekow
z 10.01.2005 r., zawarta z Przedsi?biorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
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Sp zo.o. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. Wimieniu Wspolnoty dziatat
Administrator;
- umowy kompleksowe o nr: zawarte
07.09.2009 r. zEnerga-Obrot S.A. na dostarczenie energii elektrycznej
zasilajqcej klatki schodowe ipiwnice wbudynku Wspolnoty. Umowy zawarto
na czas nieoznaczony. W imieniu Wspolnoty dzialal Administrator
-umowa z21.09.2009 r. zawarta zOkr?gowym Przedsi?biorstwem Energii
Cieplnej Sp. zo.o. na sprzedaz ciepla iswiadczenie uslugi przesytowej. Umowe
zawarto na czas nieokreslony. Wimieniu Wspolnoty dziatat Administrator.

Kontrolujqcym przedtozono Zestawienie przychodow ikosztow nieruchomosci
przf uL . wGdyni za 2015 r. (zal. nr 80). Www. zestawieniu
wykazano zaliczki na koszty eksploatacyjne wkwocie zt, koszty

zt. Nadplata wwysokosci zt zostata rozliczona na cztonkow
Wspolnoty.

Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te wzestawieniu wposzczegolnych rodzajach
kosztow zobrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania *
nieruchomosci wspolnej, wprzedlozonym zestawieniu obrotow i said
dla budynku za 2015 rok (w kosztach pozostalych ujeto
sprzedaz pozostalq - konto 760).
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400105 -Przeglqdy" (zal. nr 82)
woparciu oprzedtozone faktury i rachunki. Nieprawidlowosci nie stwierdzono
Kontrolujqcym przedlozono Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia 2015 r.
(zal. nr 81). Bilans otwarcia stanowila kwota zl, przychody

zl(wtymodpis zt), wydatki zl. Na koniec
roku bilans zamkni?cia srodkow funduszu remontowego wyniosl zt
Wspolnota w2015 r. sptacata kredyt; stan kredytu na 01.01.2015 r. -

zl, w trakcie roku kredyt splacono catkowicie.
Kontrolujace porownaly dane uj?te wsprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" wprzedlozonym wykazie obrotow ww konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze wszystkie faktury zostaty zaptacone wterminie platnosci.

Przedtozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
l innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
zawarte w2015 roku. Umowy ubezpieczenia zawarl Zarzad Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku przy ul. . w ksiqzce odnotowano
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
w 2015 roku.
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ABK prowadzi ksi?gowosc Wspolnoty oraz sporzqdza CIT-8 - zeznanie
owysokosci dochodu (poniesionej straty) przez Wspolnot? (podatnika podatku
dochodowego odosob prawnych).

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4wGdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. na podstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 13.02.1995 r. pomiedzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci polozonej wGdyni przy ul. , reprezentowanq
przez Zarzqd wskladzie: Wtadyslawa Brodowska, Wincenty Czerlihski,
aAdministracjq Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni, reprezentowanq
przez Iren? Starost?. Na podstawie aneksu nr 3 z 01.01.2005 r. wmiejsce
Administracji Komunalnej Nr 5 wstqpila Administracja Budynkow
Komunalnych Nr 4.

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

• utrzymanie wnalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczeh i urzqdzen
budynku stuzqcych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali, a takze jego
otoczenia,

• biezqca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzqdzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej po uzgodnieniu zakresu
prac z Zarzqdem,

• 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 sqpokrywane indywidualnie,
• windykacja naleznosci stanowiqcych pozytki i inne przychody

z nieruchomosci wspolnej.

Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze sqdowej od cztonkow wspolnoty mieszkaniowej

naleznych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej oraz stanowiqcych
ich wlasnosc lokali a takze przypadajaeych z nieruchomosci wspolnej
pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow na dostaw? mediow do nieruchomosci, wywozu smieci
i nieczystosci oraz dotyczqcych innych specjalistycznych umow zwiqzanych
z funkcjonowaniem urzqdzen technicznych nieruchomosci wspolnej,
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• dysponowanie srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiqzah.

Zgodnie zumowq, wtasciciele uczestniczq wkosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq wwysokosci zl/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq cztonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane zutrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww kosztow
zgodnie zumowq wtasciciele lokali uiszczajq zaliczki, platne zgory do dnia 10'
kazdego miesiqca nakonto lub wkasie Administratora.
Zgodnie zustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Giownej
Ksiegowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty, zktorego pokrywane sq wydatki (w zwiqzku zpodpisaniem umow
dot. prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty) lub do kasy ABK (z kasy
srodki sq przelewane na rachunek bankowy Wspolnoty).

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 13.02.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze jq wypowiedziec- najpozniej na 3miesiqce naprzod,
na koniec kwartalu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Aneksem nr 1z 13.02.1995 r. wprowadzono zasad?, ze ostateczne rozliczenie
zaliczek (optat miesi?cznych) zwlascicielami lokali nast?puje wpierwszym
kwartale roku nast?pnego po przyj?ciu przez Zebranie Wspolnoty sprawozdania
z wykonania rocznego planu gospodarczego, z rozliczenia kosztow
zuwzgl?dnieniem pozytkow iprzychodow znieruchomosci wspolnej. Ustalono
sposob rozliczenia wydatkow Administrator - Wspolnota. Przyj?to zasad?,
ze wprzypadku nadwyzki nad wydatkami osposobie jej wykorzystania
decyduje uchwala Wspolnoty.
Wprowadzono zasad?, iz warunkicm przystqpienia do wykonywania remontu
jest przekazanie Administratorowi Srodkow na ten eel.
Ustalono uprawnienie Administratora do zawierania umow na umieszczanie
reklam na nieruchomosci wspolnej oraz innych umow przynoszqcych dochody
dla Wspolnoty, przy czym ceny uslugi negocjowane sq przy udzialc Zarzqdu.
Faktury za uslugi wystawia Administrator iegzekwuje naleznosci z tego tytulu.
Pozyskane srodki przekazywane sq na konto biezqee i sq zaliczane wpoczet
wydatkow zwiqzanych z administrowaniem nieruchomosciq wspolnq.
Wprowadzono mozliwoS6 rozwiazania przez Administratora umowy
zzachowaniem miesi?cznego okresu wypowiedzenia wprzypadku
niezwrocenia roznicy pomi?dzy faktycznie poniesionymi przez Administratora
kosztami utrzymania nieruchomosci wspolnej, a kwotq wptaconych zaliczek
iotrzymanych pozytkow i innych przychodow.
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WAneksie nr 2wprowadzono zasad?, ze wlasciciele lokali uczestniczq
wkosztach zarzqdu zwiqzanych zutrzymaniem nieruchomosci wspolnej
wwysokosci ustalonej uchwalq Wspolnoty.
WAneksie bez numeru z01.09.2009 r. ustalono zasady potrqcania wzajemnych
wierzytelnosci mi?dzy Administratorem, a Wspolnotq.

Kontrolujace ustalily, ze w2015 roku obowiqzywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
Przy ul- nr 2/2014 i nr 5/2014 z 13.03.2014 r., nr 3/2015
i nr 7/2015 z 26.03.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych:
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq

do marca 2015 r. zl/m2 pow. uz.
- wtym koszty administrowania zl/m2 pow. uz.
od kwietnia 2015 r. zym2 pow uz[
-wtym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.

b) na fundusz remontowy zj/m2 pOW ^

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

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki najakich b?dzie
on prowadzony, okreslone sq wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqeym integralnq cz?sc umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sqw systemie
bankowosci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 01.03.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 01.03.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia ustug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta w dn iu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
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„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiqzat si? udostepnic* Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji PiatnoSci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny zaposrednictwem Rachunkow Wirtualnych
i otrzymanych przez Bank zmi?dzybankowych systemow rozliczeniowych
i/lub wdrodze wewn?trznych operacji ksi?gowych wBanku oraz okreslenie
warunkow uznawania kwotami Platnosci Masowych wskazanych
Rachunkow Gtownych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug drogq elektronicznq nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreSlony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaly zawarte woparciu o pelnomocnictwa
udzielone przez Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono nastepujace umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. :
- umowa nr z 03.01.2013 r., zawarta z Firmq FUHJerzy Buzan
na wykonywanie prac zwiqzanych z utrzymaniem czystosci nieruchomosci

. Umow? zawarto naczas nieokreslony. Wimieniu Wspolnoty
dziatat Administrator;
- umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzenie sciekow
z 10.01.2005 r., zawarta z Przedsi?biorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
Sp. z o.o. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. Wimieniu Wspolnoty dzialal
Administrator;

- umowy kompleksowe o nr: zawarte 07.09.2009 r.
z Energq-Obrot S.A. na dostarczenie energii elektrycznej zasilajqcej klatki
schodowe i piwnice w budynku Wspolnoty. Umowy zawarto na czas
nieoznaczony W imieniu Wspolnoty dzialal Administrator;
- umowa z 21.09.2009 r., zawarta Okr?gowym Przedsi?biorstwem Energii
Cieplnej Sp. zo.o. na sprzedaz ciepla i swiadczenie uslugi przesytowej. Umow?
zawarto na czas nieokreslony. W imieniu Wspolnoty dzialat Administrator.
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Kontrolujqcym przedtozono Zestawienie przychodow i kosztow nieruchomosci
P^ uL wGdyni za 2015 r. (zat. nr 83). Www. zestawieniu
wykazano zaliczki na koszty eksploatacyjne wkwocie zt, koszty -

zt. Nadplata wwysokosci zl zostata rozliczona na cztonkow
Wspolnoty.

Kontrolujace porownaly kwoty ujete wzestawieniu wposzczegolnych rodzajach
kosztow zobrotami na kontach zespotu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, w przedlozonym zestawieniu obrotow i said
dla budynku za 2015 rok (w kosztach pozostaiych ujeto
sprzedaz pozostatq - konto 760).
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400114 - Deratyzacja" (zat. nr 85)
woparciu oprzedtozone faktury i rachunki. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

Kontrolujqcym przedtozono Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia 2015 r.
(zal. nr 84). Bilans otwarcia stanowita kwota zt, przychody

zl(wtymodpis zt), wydatki zt. Na koniec
roku bilans zamkni?cia srodkow funduszu remontowego wyniost zt.
Ponadto z informacji o sptacie kredytu wynika, ze stan kredytu na 01.01.2015 r.
wynosit zt, wciqgu roku splacono zt, pozoslato do splaty

zl.

Kontrolujqcc porownaly dane ujete w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedtozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontdw.
Stwierdzono, ze faktura nr 9/02/15 z 27.02.2015 r. i faktura nr 22/11/15
z 16.11.2015 r. zostaly zaptacone po terminie platnosci.

Przedtozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
zawarte w2015 roku. Umowy ubezpieczenia zawarl Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono ksiazk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku przy ul. . Wksiqzce odnotowano przeprowadzone
kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu 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).
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WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

Âdministracja Budynkow Komunalnych Nr 4wGdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. na podstawie umowy
oadministrowanie, zawartej 25.02.1995 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci polozonej wGdyni przy ul.
reprezentowanq przez Zarzqd wsktadzie: Edward Halerowicz, a Administracjq
Budynkow Komunalnych Nr 5wGdyni, reprezentowana przez Iren? Starost?.
Na podstawie aneksu m3z01.01.2005 r. wmiejsce Administracji Komunalnej
Nr 5 wstqpila Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4.

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 urzqdzen

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

» biezqca konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzqdzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej po uzgodnieniu zakresu
prac z Zarzqdem,

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

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

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

z nieruchomosci wspolnej.

Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze sqdowej odcztonkow wspolnoty mieszkaniowej

naleznych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej orazstanowiqcych
ich wlasnosc lokali a takze przypadajqcych z nieruchomosci wspolnej
pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow na dostaw? mediow do nieruchomosci, wywozu Smieci
i nieczystosci oraz dotyczqcych innych specjalistycznych umow zwiqzanych
z funkcjonowaniem urzqdzen technicznych nieruchomoSci wspolnej,

• dysponowanie srodkami platniczymi wspdlnoty na pokrywanie jej
zobowiqzah.

Zgodnie z umowq, wlasciciele uczestniczq w kosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq, przy czym w umowie nie okreslono kwoty uczestnictwa.

96 Gw y



Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq czlonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiqzane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow,
zgodnie z umowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, ptatne z gory do dnia 10
kazdego miesiqca na konto lub w kasie Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wplaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty, z ktorego pokrywane sq wydatki (w zwiqzku z podpisaniem umow
dot. prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty) lub do kasy ABK (z kasy
srodki sq przelewane na rachunek bankowy Wspolnoty).

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

Aneksem nr 1 z 13.02.1995 r. wprowadzono zasad?, ze ostateczne rozliczenie
zaliczek (optat miesi?cznych) z wlascicielami lokali nast?puje w pierwszym
kwartale roku nast?pnego po przyj?ciu przez Zebranie Wspolnoty sprawozdania
z wykonania rocznego planu gospodarczego, z rozliczenia kosztow
z uwzgl?dnieniem pozytkow i przychodow z nieruchomosci wspolnej. Ustalono
sposob rozliczenia wydatkow Administrator - Wspolnota. Przyj?to zasad?,
ze w przypadku nadwyzki nad wydatkami o sposobie jej wykorzystania
decyduje uchwala Wspolnoty.
Wprowadzono zasad?, iz warunkiem przystqpienia do wykonywania remontu
jest przekazanie Administratorowi srodkow na ten eel.
Ustalono uprawnienie Administratora do zawierania umow na umieszczanie
reklam na nieruchomosci wspolnej oraz innych umow przynoszqcych dochody
dla Wspolnoty, przy czym ceny uslugi negocjowane sq przy udziale Zarzqdu.
Faktury za uslugi wystawia Administrator i egzekwuje naleznosci z tego tytulu.
Pozyskane srodki przekazywane sq na konto biezqee i sq zaliczane w poczet
wydatkow zwiqzanych z administrowaniem nieruchomosciq wspolnq.
Wprowadzono mozliwosc rozwiqzania przez Administratora umowy
z zachowaniem miesi?cznego okresu wypowiedzenia w przypadku
niezwrocenia roznicy pomi?dzy faktycznie poniesionymi przez Administratora
kosztami utrzymania nieruchomosci wspolnej, a kwotq wptaconych zaliczek
i otrzymanych pozytkow i innych przychodow.
W Aneksie nr 2 wprowadzono zasad?, ze wlasciciele lokali uczestniczq
w kosztach zarzqdu zwiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci wspolnej
w wysokosci ustalonej uchwalq Wspolnoty.
W Aneksie bez numeru z 01.09.2009 r. ustalono zasady potrqeania wzajemnych
wierzytelnosci mi?dzy Administratorem, a Wspolnotq.

97 G^i



Kontrolujqce ustalily, ze w2015 roku obowiqzywaty nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
przy ul. nr 2/2014 i nr 6/2014 z 25.02.2014 r, nr 2/2015
inr 6/2015 z 19.03.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych:
a) nakoszty zwiqzane z biezqcq dziatalnoSciq

do marca 2015 r. zt/m2 pow. uz.
- wtym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.
od kwietnia 2015 r. zt/m2 pow. uz.
- w tym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.

b) na fundusz remontowy zt/m2 pow. uz.

Kontrolujacym przedlozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. :
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
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 zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 11.02.2013 r. (rachunek dotyczqcykosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" w walucie
PLN z 11.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia uslug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
W ramach umowy Bank zobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadach okreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
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• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq w Gdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew?Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji PtatnoSci 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 ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug drogq elektronicznq nr
z 1.03.2013 r.

Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.
Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte w oparciu o petnomocnictwa
udzielone przez Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. :
- umowa nr z 02.11.2007 r. zawarta z Firmq SZANA - Uslugi
porzqdkowe na wykonywanie prac zwiqzanych z utrzymaniem czystosci
nieruchomoSci . Umow? zawarto na czas nieokreslony.
W2008 r. i 2012 r. kolejnymi aneksami do umowy zwi?kszono wynagrodzenie
za wykonywane uslugi. W imieniu Wspolnoty dziatat Administrator;
- umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzenie Sciekow
z 11.01.2005 r., zawarta z Przedsi?biorstwem Wodociqg6w i Kanalizacji
Sp. z o.o. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. W imieniu Wspolnoty dzialal
Administrator;
- umowy kompleksowe o nr: zawarte 07.09.2009 r.
z Energq-Obrot S.A. na dostarczenic energii elektrycznej zasilajqcej klatki
schodowe i piwnice w budynku Wspolnoty. Umowy zawarto na czas
nieoznaczony W imieniu Wspolnoty dzialal Administrator.

Kontrolujqcym przedtozono Zestawienie przychodow i kosztow nieruchomosci
przy ul. w Gdyni za 2015 r. (zat. nr 86).
W ww. zestawieniu wykazano zaliczki na koszty eksploatacyjne w kwocie

zt, koszty zt. Nadplata w wysokosci zt zostata
rozliczona na czlonkow Wspolnoty.
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Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te w zestawieniu w poszczegolnych rodzajach
kosztow z obrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, w przedlozonymzestawieniu obrotow i said
dla budynku za 2015 rok (w kosztach pozostatych uj?to
sprzedaz pozostalq - konto 760).
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400107 - Uslugi kominiarskie"
(zal. nr 88) w oparciu o przedtozone faktury i rachunki. Faktura nr 328/2015
z 28.09.2015 r. i faktura nr 639/2015 z 09.12.2015 r. zostaty zaplacone
po terminie platnosci.

Kontrolujqcym przedlozono Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia 2015 r.
(zal. nr 87). Bilans otwarcia stanowila kwota zt, przychody

zt (w tym odpis zt), wydatki zt. Na koniec
roku bilans zamkni?cia srodkow funduszu remontowego wyniost zt.
Kontrolujqce porownalydane uj?te w sprawozdaniu z obrotami na koncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
za rok 2015.

Zweryfikowano ponadto faktury dotyczqee przeprowadzonych remontow.
Stwierdzono, ze wszystkie faktury zostaty zaplacone w tenninie.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
zawarte w 2015 roku. Umowy ubezpieczenia zawarl Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedlozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku przy ul. . W ksiqzce odnotowano
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
w2015 roku.

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 Nr4 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. napodstawie umowy
o administrowanie, zawartej 18.02.1995 r. pomi?dzy Wspolnotq Mieszkaniowa
nieruchomosci polozonej w Gdyni przy ul. , reprezentowanq
przez Zarzqd w sktadzie: Zygmunt Dziubinski, Zbigniew Kowalski,
aAdministracjq Budynkow Komunalnych Nr 4 w Gdyni, reprezentowanq
przez Teres? Puzyrewskq i Mari? Dahczak.
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Ww. umowq Zarzqd Wspolnoty powierzyl, a Administrator (ABK)
przyjqt w administrowanie nieruchomoSc. Do obowiqzkow Administratora
nalezy:
• utrzymanie w nalezytym stanie porzqdku i czystosci pomieszczeh i urzqdzen

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 urzqdzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej po uzgodnieniu zakresu
prac z Zarzqdem,

• 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 stanowiqcych pozytki i inne przychody

z nieruchomosci wspolnej.

Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze sqdowej od czlonkow wspolnoty mieszkaniowej

naleznych kosztow utrzymania nieruchomoSci wspolnej oraz stanowiqcych
ich wtasnosc lokali a takze przypadajqcych z nieruchomosci wspolnej
pozytkow i innych przychodow,

• zawierania umow na dostaw? mediow do nieruchomosci, wywozu smieci
i nieczystosci oraz dotyczqcych innych specjalistycznych umow zwiazanych
z funkcjonowaniem urzqdzen technicznych nieruchomosci wspolnej,

• dysponowanie srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiqzah.

Zgodnie z umowq, wlasciciele uczestniczq w kosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq w wysokosci zt/ m2 powierzchni uzytkowej lokalu + %
za prowadzenie obslugi fmansowo-bankowej i kosztach funduszu remontowego
w wysokosci zt miesi?cznie.
Oproczkosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq cztonkowie 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 lub w kasie Administratora.
Zgodnie z ustnymi wyjaSnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Giownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty, z ktorego pokrywane sq wydatki (w zwiqzku z podpisaniem umow
dot. prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty) lub do kasy ABK (z kasy
srodki sq przelewane na rachunek bankowy Wspolnoty).
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Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 01.01.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze jq wypowiedziec najpozniej na 3 miesiqce naprzod,
na koniec kwartatu kalendarzowego).
Zmiana tresci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W Aneksie nr 1 z 15.03.2001 r. wprowadzono zasad?, ze wtasciciele lokali
uczestniczq w kosztach zarzqdu zwiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci
wspolnej w wysokosci ustalonej uchwalq Wspolnoty.
W Aneksie bez numeru z 01.09.2009 r. ustalono zasady potrqcania wzajemnych
wierzytelnosci mi?dzy Administratorem, a Wspolnotq.

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 roku obowiqzywaty nast?pujqce wysokosci
zaliczek(zgodnie z uchwalami WspolnotyMieszkaniowej
przy ul. nr 3/2014 i nr 4/2014 z 20.02.2014 r., nr 3/2015
inr4/2015z23.03.2015r.):
dla lokali mieszkalnych:
a) na koszty zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq

do marca 2015 r. zt/m2 pow. uz.
- w tym koszty administrowania zt/m2 pow. uz.
od kwietnia 2015 r. zl/m2 pow. uz.
- w tym koszty administrowania zi/m2 pow. uz.

b) na fundusz remontowy zt/m2 pow. uz.

Kontrolujqcym przedtozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. :
• Umowa o prowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustugdrogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska S.A.
z siedzibq w Gdyni (zwanym dalej „Bankiem"), a Posiadaczem Rachunku:
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczcm"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
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 sqw 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 zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).
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• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" wwalucie
PLN z 12.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia ustug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiqzal si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowoSci elektronicznej Nordea eConnect)
na zasadachokreslonych w Regulaminie.
Umowa zostata zawarta na czasnieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta w dniu 01.03.2013 r. pomiedzy
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnota Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ewe Zapasnik.
Przedmiotem umowy jestokreslenie warunkow swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Glowny 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 PtatnoSci Masowych wskazanych
Rachunkow Gtownych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz Swiadczenie ustug drogq elektronicznq nr
z 1.03.2013 r. Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte w oparciu o petnomocnictwa
udzielone przez Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. :
- umowa nr z 01.07.2010 r., zawarta z JOTA Firmq Sprzqtajqcq Jan
Szwarc na wykonywanie prac zwiqzanych z utrzymaniem czystoSci
nieruchomosci . Umow? zawarto na czas nieokreslony.
W imieniu Wspolnoty dzialal Administrator;
- umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzenie sciekow
z 08.09.2009 r., zawarta z Przedsi?biorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
Sp. z o.o. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. W imieniu Wspolnoty dzialat
Administrator;
- umowa kompleksowa nr , zawarta07.09.2009 r. z Energq-Obrot S.A.
na dostarczenie energii elektrycznej zasilajqcej klatk? schodowq i piwnice
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wbudynku Wspolnoty. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. Wimieniu
Wspolnoty dziatat Administrator;
- umowa z 21.09.2009 r. zawarta Okr?gowym Przedsiebiorstwem Energii
Cieplnej Sp. zo.o. na sprzedaz ciepla i swiadczenie uslugi przesytowej. Umow?
zawarto na czas nieokreslony. W imieniu Wspolnoty dzialat Administrator.

Kontrolujqcym przedtozono Zestawienie przychodow i kosztow nieruchomosci
przy ul. wGdyni za 2015 r. (zal. nr 89). Www. zestawieniu
wykazano zaliczki nakoszty eksploatacyjne wkwocie zl, koszty

zl (winno bye zl - w kosztach ubezpieczenia jest zl,
a winno bye zt). Nadplata w wysokosci zt (winno bye

zt) zostata rozliczona na cztonkow Wspolnoty.
Wedlug pisemnych wyjasnien Specjalisty ds. ksi?gowosci,
w 2015 r. wkosztach eksploatacyjnych (ubezpieczenie) mylnie uj?to zl,
analezalo rozliczyc koszty polis ubezpieczeniowych w wysokosci zt.
Btqd wynika z mylnego zaksi?gowania na koncie kosztowym ubezpieczenia
przelewu za wywoz smieci wkwocie zt, co spowodowato zmniejszenie
kwoty ubezpieczenia uj?tej wrozliczeniu ogolnym kosztow eksploatacyjnych
za2015 r. Wzwiqzku z zaistniatq sytuacjq kwota zl, o ktorq nalezalo
zmniejszyc nadplat? za 2015 r. zostanie rozliczona w 2016 r. (zat. nr 92).
Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te wzestawieniu w poszczegolnych rodzajach
kosztow z obrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, w przedtozonym zestawieniu obrotow i said
dla budynku za 2015 rok.
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400109 - Ubezpieczenia" (zal. nr 91)
woparciu o przedtozone polisy ubezpieczeniowe. Polisy zostaly oplacone
w terminie.

Kontrolujqcym przedtozono Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia 2015 r.
(zal. nr 90). Bilans otwarcia stanowila kwota zt, przychody -

zt (wtym odpis zt), wydatki zl. Na koniec
roku bilans zamkni?cia srodkow funduszu remontowego wyniosl zt.
Wspolnota w 2015 r. sptacala kredyt; stan kredytu na 01.01.2015 r. -

zt, w trakcie roku splacono zt, pozostato do sptaty w latach
nast?pnych zt.
Kontrolujqce porownaly dane uj?te wsprawozdaniu z obrotami nakoncie
,,850 - Fundusz remontowy" w przedlozonym wykazie obrotow ww. konta
zarok 2015.
Nie weryfikowano faktur dotyczqcych przeprowadzonych remontow, gdyz
w 2015 r. Wspolnota nie prowadzila remontow.
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Przedtozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzen losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
zawarte w 2015 roku. Umowy ubezpieczenia zawarl Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcymprzedtozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku przy ul. . W ksiqzce odnotowano przeprowadzone
kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu w 2015 roku.

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 4 w Gdyni administruje
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. na podstawie umowy
o administrowanie, zawartej 05.04.1996 r. pomiedzy Wspolnotq Mieszkaniowq
nieruchomosci potozonej w Gdyni przy ul. , reprezentowanq
przez Zarzqd w sktadzie: Urszula Lubihska, Barbara Maczkowska,
a Administracjq Budynkow Komunalnych Nr 4 w Gdyni, reprezentowanq
przez Kierownika - Ew? Zapasnik i Gtownq Ksi?gowq - Halin? Mikluszk?.

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 urzqdzen

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

• biezqea konserwacja nieruchomosci, a szczegolnie: usuwanie awarii,
dokonywanie drobnych napraw budynku, jego pomieszczeh i urzqdzen,
usuwanie skutkow awarii na nieruchomosci wspolnej po uzgodnieniu zakresu
prac z Zarzqdem,

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

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

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

z nieruchomosci wspolnej.
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Administrator uprawniony jest do:
• dochodzenia na drodze sqdowej od cztonkow wsp61noty mieszkaniowej

naleznych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej oraz stanowiqcych
ich wtasnosc lokali atakze przypadajqcych z nieruchomoSci wspolnej
pozytkowi innych przychodow,

• zawierania umow na dostaw? mediow do nieruchomosci, wywozu smieci
i nieczystosci oraz dotyczqcych innych specjalistycznych umow zwiqzanych
zfunkcjonowaniem urzqdzen technicznych nieruchomoSci wspolnej,

• dysponowanie Srodkami platniczymi wspolnoty na pokrywanie jej
zobowiqzah.

Zgodnie z umowq, wlaSciciele uczestniczq wkosztach zarzqdu nieruchomosciq
wspolnq.
Oprocz kosztow zarzqdu nieruchomosciq wspolnq cztonkowie wspolnoty
ponoszq wydatki zwiazane z utrzymaniem ich lokali. Na pokrycie ww. kosztow
zgodnie z umowq wlasciciele lokali uiszczajq zaliczki, ptatne z gory do dnia
10 kazdego miesiqca na konto lub w kasie Administratora.
Zgodnie zustnymi wyjaSnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Gtownej
Ksi?gowej ABK, obecnie wptaty zaliczek realizowane sq na rachunek bankowy
Wspolnoty, z ktorego pokrywane sq wydatki (w zwiqzku z podpisaniem umow
dot. prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty) lub do kasy ABK (z kasy
srodki sq przelewane na rachunek bankowy Wspolnoty).

Ww. umow? zawarto na czas nieokreslony od dnia 01.01.1995 r. (przy czym
kazda ze stron umowy moze jq wypowiedziec najpozniej na 3miesiqce naprzod,
na koniec kwartatu kalendarzowego).
Zmiana treSci umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

WAneksie nr 1z 20.02.2001 r. wprowadzono zasad?, ze wlasciciele lokali
uczestniczq wkosztach zarzqdu zwiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci
wspolnej w wysokosci ustalonej uchwatq Wspolnoty.
WAneksie bez numeru z 01.09.2009 r. ustalono zasady potrqcania wzajemnych
wierzytelnosci mi?dzy Administratorem, a Wspolnotq.

Kontrolujqce ustalily, ze w 2015 roku obowiazywaly nast?pujqce wysokosci
zaliczek (zgodnie z uchwalami Wspolnoty Mieszkaniowej
P^y ul. nr 3/2014 i nr 4/2014 z 04.03.2014 r., nr 3/2015
inr 4/2015 z 25.03.2015 r.):
dla lokali mieszkalnych:
a) nakoszty zwiqzane z biezqeq dziaialnoSciq

do marca 2015 r. zt/m2 pow uz
- wtym koszty administrowania zt/ m2 pow. uz.
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odkwietnia2015r. zt/m2pow.uz.
-wtym koszty administrowania z\/m2 pow uz

b) na fundusz remontowy ^klrn* pow' ^

Kontrolujqcym przedtozono nast?pujqce umowy oraz potwierdzenia otwarcia
rachunkow, dotyczqee prowadzenia rachunkow bankowych Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. ;
• Umowa oprowadzenie rachunkow bankowych oraz swiadczenie ustug drogq

elektronicznq oraz umowa debetowej karty platniczej Visa Electron Business
nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy Nordea Bank Polska SA
zsiedzibq wGdyni (zwanym dalej „Bankiem"), aPosiadaczem Rachunku-
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanym dalej
„Posiadaczem"), reprezentowanym przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank moze otworzyc na wniosek Posiadacza dowolnq
ilosc rachunkow bankowych, wtym rachunkow lokat terminowych. Numer
kazdego rachunku, waluta oraz pozostale warunki na jakich b?dzie
on prowadzony, okreslone sq wpotwierdzeniu otwarcia kazdego rachunku
stanowiqcym integralnq cz?sc umowy, awprzypadku rachunku otwartego
poprzez elektroniczne kanaly komunikacji dost?pne sq wsystemie
bankowoSci elektronicznej.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „eFirma Plus" w walucie PLN
z 13.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy kosztow eksploatacyjnych).

• Potwierdzenie otwarcia rachunku „R-k srodkow wyodr?bnionych" wwalucie
PLN z 13.02.2013 r. (rachunek dotyczqcy funduszu remontowego).

• Umowa swiadczenia ustug Bankowosci Elektronicznej dla klientow
korporacyjnych nr ,zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
aWspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Wramach umowy Bank zobowiqzat si? udost?pnic Klientowi Bankowosc
Elektronicznq (system bankowosci elektronicznej Nordea eConnect)
nazasadach okreslonych wRegulaminie.
Umowa zostata zawarta na czas nieokreslony.

• Umowa swiadczenia bankowej uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci
Masowych nr , zawarta wdniu 01.03.2013 r. pomi?dzy
Nordea Bank Polska S.A. zsiedzibq wGdyni (zwanq dalej „Bankiem"),
a Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul. (zwanq dalej
„Klientem"), reprezentowanq przez Ew? Zapasnik.
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow Swiadczenia przez Bank
uslugi przetwarzania i identyfikacji Platnosci Masowych, kierowanych
na Rachunek Gtowny za posrednictwem Rachunk6w 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 G16wnych.
Do uznawania ptatnosciami Masowymi w umowie wskazano dwa Rachunki
Gtowne, prowadzone w ramach umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych oraz swiadczenie ustug drogq elektronicznq nr
z 1.03.2013 r. Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

Zgodnie z ustnymi wyjasnieniami Pani Aleksandry Stahczyk, Glownej
Ksi?gowej ABK, ww. umowy zostaty zawarte woparciu o petnomocnictwa
udzielone przez Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono nast?pujqce umowy, zwiqzane z administrowaniem
Wspolnotq Mieszkaniowq przy ul.
- umowa nr z 01.07.2010 r. zawarta z Firmq Sprzqtajqcq JOTA
na wykonywanie prac zwiqzanych z utrzymaniem czystosci nieruchomoSci

. Umow? zawarto na czas nieokreslony. Aneksem
z 17.02.2012 r. wysokosc wynagrodzenia za swiadczone uslugi.
Wimieniu Wsp61noty dzialat Administrator;
- umowa nr o zaopatrzenie w wod? i odprowadzenie sciekow
z09.09.2009 r., zawarta z Przedsi?biorstwem Wodociqgow i Kanalizacji
Sp. zo.o. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. Wimieniu Wspolnoty dziatat
Administrator;

- umowa kompleksowa nr , zawarta 07.09.2009 r. z Energq-Obrot S.A.
na dostarczenie energii elektrycznej zasilajqcej klatk? schodowq ipiwnice
wbudynku Wspolnoty. Umow? zawarto na czas nieoznaczony. Wimieniu
Wspolnoty dzialal Administrator;
- umowa z 21.09.2009 r., zawarta z Okr?gowym Przedsi?biorstwem Energii
Cieplnej Sp. zo.o. na sprzedaz ciepla i swiadczenie uslugi przesytowej. Umow?
zawarto na czas nieokreslony. W imieniu Wspolnoty dziatat Administrator.

Kontrolujqcym przedtozono Zestawienie przychodow i kosztow nieruchomosci
Przy "'• w Gdyni za 2015 r. (zat. nr 93). W ww. zestawieniu
wykazano zaliczki nakoszty eksploatacyjne wkwocie zt, koszty -

zt. Niedoptata w wysokosci zl zostata rozliczona
na cztonkow Wspolnoty.
Kontrolujqce porownaly kwoty uj?te wzestawieniu wposzczegolnych rodzajach
kosztow z obrotami na kontach zespolu 4, dotyczqcych kosztow utrzymania
nieruchomosci wspolnej, w przedtozonym zestawieniu obrotowi said
dla budynku za2015 rok (w kosztach pozostafych uj?to kwot?

zl z konta 760 - sprzedaz pozostala).
Ponadto zweryfikowano obroty konta ,,400111 - Zimna woda i kanalizacja
wpomieszczeniach wspolnych" (zat. nr 95) woparciu o przedlozone polecenia
ksi?gowania z 31.05.2015 r. i 30.11.2015 r. Nieprawidlowosci nie stwierdzono.
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Kontrolujqcym przedtozono Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia 2015 r.
(zat. nr 94). Bilans otwarcia stanowita kwota zt, przychody -

zt (wtym odpis zt), wydatki zt. Na koniec
roku bilans zamkni?cia srodkow funduszu remontowego wyniost:

zt.

Wspolnota w 2015 r. sptacata kredyt, otrzymany w 2015 r. w kwocie
zl, w trakcie roku splacono zl, pozostalo do sptaty w latach

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

Faktury dot. remontow ptatnez funduszu remontowego optacono w terminie.
Faktury za prace zwiqzane z dociepleniem budynku ptatne z kredytu z rachunku

oplacano z chwilq
uruchomienia przez Bank srodkow kredytu.

Przedlozono polisy ubezpieczeniowe dotyczqee ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeh losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej,
zawarte w 2015 roku. Umowy ubezpieczenia zawarl Zarzqd Wspolnoty.

Kontrolujqcym przedtozono ksiqzk? obiektu budowlanego prowadzonq
dla budynku przy ul. . W ksiqzce odnotowano przeprowadzone
kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu w 2015 roku.

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

Wgrudniu 2014 roku w administracji ABKznajdowalo si? 81 wspolnot
mieszkaniowych, a w grudniu 2015 roku - 77 (zal. nr 62, 63).
Z tytulu administrowania ABK uzyskata w 2014 roku przychody w kwocie

zt, a w 2015 roku zl (zat. nr 64).
Wynagrodzenie miesi?czne ABK za administrowanie wspolnotq mieszkaniowq
nalicza si? mnozqc stawk? za 1 m2 przez powierzchni? eksploatacyjnq ogotem.
W okresie od stycznia do marca 2015 roku stawka wynagrodzenia wynosita

zt/m2 pow. uz., zas w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku -
zt/m2 pow. uz. Stawki te byty przyjmowane w ramach zaliczek na pokrycie

kosztow eksploatacyjnych uchwalami poszczegolnych wspolnot
mieszkaniowych.
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VI. UWAGI KONCOWE

1 Stwierdzono, ze nie dokumentowano wlasciwie przypadkow odstqpienia
od dochodzenia roszczen wpost?powaniu sqdowym pomimo uplywu terminu
przedawnienia (w dokumentacji brak informacji opodj?cm decyzji
oodstqpieniu przez Kierownika ABK). Niemniej jednak nalezy podkreshc,
ze przeanalizowane wtrakcie kontroli przypadki odstqpienia byly
uzasadnione i dotyczyly sytuacji, wktorych skierowanie sprawy do sqdu
narazitoby Gmin? na dodatkowe koszty, zas Sciqgni?cie naleznosci bylo
bardzo wqtpliwe.

2. Wpozostalym zakresie dzialania windykacyjne w2015 roku prowadzone
byly zgodnie zobowiqzujqcymi wABK procedurami.

3 Pomimo stwierdzonych uchybieh kontrolujqce pozytywnie oceniajq dzialania
windykacyjne prowadzone przez ABK w2015 roku. Podobnie jak wlatach
ubieglych, prowadzone dzialania byly adekwatne do mozliwosci ABK.
Dzialania prowadzono regularnie.

4 Zaobserwowano dalszy wzrost sredniej kwoty zadluzenia oraz wzrost liczby
dluznikow zzadluzeniem powyzej 50 tys. zt. Pomimo spadku ogolnej liczby
dluznikow, tqczna kwota zadtuzenia wzrosla.
Pogt?bianie si? niekorzystnych tendencji dotyczqcych stanu zadtuzenia
wynika zniesciqgalnosci duzych kwot zadtuzenia i, wocenie kontrolujqcych,
nie moze bye zatrzymane przez dalszq intensyfikacj? dziatah
windykacyjnych prowadzonych przez ABK.

5. Wzakresie zarzqdzania wspolnotami mieszkaniowymi stwierdzono
sporadyczne przypadki nieterminowego optacania zobowiqzah wspolnot
mieszkaniowych. Innych nieprawidlowosci nie stwierdzono.
ABK prawidlowo wywiqzywata si? zzadan administratora.

Pani Ewa Zapasnik, Kierownik ABK, przediozyta wyjasnienia dotyczqee
naleznosci przedawnionych. Zww. wyjasnien wynika, ze do sqdu me sq
kierowane sprawy owydanie nakazu zaptaty wobec najemcow, gdy ABK
posiada informacj? obraku mozliwosci ich egzekucji. Wiedza ta wynika
zarowno zwywiadu srodowiskowego, jak iumorzenia egzekucji
przez komornika. Post?powanie przed sqdem wstrzymywane jest rowniez
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni. Www. wyjasnieniach zawarto
zobowiqzanie, iz do 31 pazdziernika 2016 r. zostanq sprawdzone wszystkie
naleznosci, ktorych zaleglosc wynosi ponad 24 miesiqce, arokujqce egzekucj?
b?dq skierowane do sqdu (zat. nr 11).

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

Na tym protokot zakohczono.
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Kierownik Administracji Budynkow Komunalnych Nr 4 - Pani Ewa Zapasnik
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.
Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, ktore
otrzymujq Administracja Budynkow Komunalnych Nr 4, Gdynia,
ul. Warszawska 67A oraz Biuro Kontroli a/a.

Kierownik

Administracji Budynkow Kontrolujqce:
Komunalnych Nr 4
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mgr Julia Trzebiatowska

Gdynia, 9 sierpnia 2016 roku
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