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Strona 1.

-

Wyciąg rachunku bankowego właściciel rachunku bankowego – ZBK-Olsztyn.

Strona 2.

-

Kopia jednego z pism w aktach sądowych.

Wnioski:
Wspólnota mieszkaniowa w Olsztynie przy ul. Okrzei 20 nie posiada swojego rachunku bankowego.
Właściciel rachunku: ZBK – Olsztyn to nie to samo co: ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie
ZBK II Sp. z o.o. w Olsztynie
ZBK IV Sp. z o.o. w Olsztynie
ZBK-Olsztyn – firma krzak?
Informacje dodatkowe:
Nie istnieje w obrocie prawnym uchwała wspólnoty o założeniu własnego rachunku.
Nie istnieje żaden dokument regulujący sposób korzystania z obcego konta bankowego (tu z konta ZBK I Sp. z o.o.)
www.okrzei20olsztyn.pl

e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
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Jest to jeden z wielu dowodów zawłaszczania środków finansowych właścicieli przez Sawickiego Zenona.
Autor jest w tej chwili w swoim posiadaniu dokumentów, że w ten sposób zostały zawłaszczone środki finanasowe na sumę ponad 4 000 4 800 zł i nie jest to kwota ostateczna.
-----------------------------Środki zgromadzone na funduszu remontowym nie mogą zostać rozdysponowane przez wspólnotę w
inny sposób, niż zgodnie z ich przeznaczeniem – przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Sąd Okręgowy w Suwałkach uchylił w całości uchwalę właścicieli lokali w sprawie czasowego wykorzystania
środków pieniężnych z funduszu remontowego na pokrycie kosztów sądowych. Sąd podzielił stanowisko
członka wspólnoty, że środki zgromadzone na funduszu remontowym nie mogą służyć pokrywaniu wydatków
na inne cele, niż zostały do tego przeznaczone, w szczególności cele inwestycyjne, czy też jak ma to miejsce w
niniejszej sprawie dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Tak postrzegany fundusz w istocie odbiega od
celu, dla jakiego został utworzony. Okoliczność, że wspólnota nie dysponuje żadnym funduszem, z którego
mogłaby przeznaczyć środki potrzebne na pokrycie wydatków w postaci kosztów sądowych, nie czyni zaskarżonej uchwały prawidłowej. Zdaniem sądu wydzielenie przez wspólnotę odrębnego funduszu remontowego, na
który członkowie wspólnoty uiszczają zaliczki w wysokości ustalonej przez wspólnotę powoduje, że środki tam
zgromadzone nie mogą być rozdysponowane przez wspólnotę w inny sposób niż zgodnie z przeznaczeniem.
Wydatek na koszty sądowe z całą pewnością nie należy do kategorii wydatków o charakterze remontowym.
Ponadto te koszt sądowe nie są związany z nieruchomością wspólną.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
(sygn. akt I ACa 410/12)
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