
Co z bankiem Prezydenta i prezesa,

Karol Krawczyk

Nie mog4c uz)skaa wyjagnief od prezydentq siqgneliimy
Wynika z nicl! Ze w 201,4 r. Roman Smogolzewski stal sie

::{:1^yrl^",d1.T,i,'."tykatni, 
kt6rzy nie. odpowiadajq przed prawem na takich samychzasaoacn Jak zwykf ob]'watele? prezydent miasta nie wykazJrwal w swoich ojwiadizeniachmaj4tkowych rzecz,'1^,istych wartoici nabyrvanyctr nieructroioSci irri tig;, ,. ,ruoyf p"u*o aolokalu na wolnym rynku. Na dzialatnoici, rtO.u rut u^"u ;""inul"g; .ii"'"*irk", 

"""rUi"teraz wiecej nii otrzymuje pensji. Mimo to sprawa ugrzqzla w prokiraturze..,

o sprawie piszemy od pocz4tku 2016 r. pz)?ornnijmy. okazaro sie w6wczas, 2e prezydent Miasta
Roman Smogozewski i rodzina prezesa spd*dziel szJmpna Rosiaka sE wlascicielami
najairakcyjniejszych lokali w mie6cie, p,"y ul. pilsudskiego, za kt6rych wlnajmowanie bankowi
otrzJ,Tnuj4 rocznie nawet po kilkaset tysiecy zlotych.

Jak nabywali lokale?
Prezydent Roman SmogoEewski z Zonl oraz s].n prezesa sp6ldzielni (SMLW) Sz5.,rnona Rosiaka
nabyli lokale uslugowe budowane przez sp6ldzielnie na zasadach sp6ldzieiczych czyli po koszrach
ich budowy. Z o6wiadczenia majqtkowego prezydeDra wpika, i2 lokal ten zakupil w cenie ok, 7
tys. zYm2. Mniej wiecej w tJan czasie inne, podobne lokale, w t5,rn samlar budj,nku, uzyskiwaly na
zorga zowanJ.m przez SML-W pEetargu cene ponad dwukrotnie .wyZsz4, ok, 16 tys zvm2.
zapltalifmy prezydenta o wyjasnienie tej sprawy jednak z odpowiedzi rzeczniczki ratusza Tamary
MJ,'tkowsLiej wFika, ze wszystko mozemy sobie znalezi w oswiadczeniu majqtkowym prezydenta.

Bank zaoferowali dentyfcie i...
zapytalismy o zasady spzedazy lokaji uslugowych u/ SMLW chcieli6my bowiem dociec w jaki
spos6b wla(cicielarni najarrakcyjniejszych lokdi w miesc! na tak dogodnych warunkach, zosraly
wlainie te, a nie inne osobJr Z informacji jakich udzielil nam zarz4d SML-W w),nik4 Ze zasady
nabJvaDia lokali uZj,'tkowych przez czlonk6w spdldzielni oraz hne osoby sqjasno okrejlone. ,,W
przypadku podiqcia przez sp6ldzielnie p*edsiewziecia inwestycyjnego w zakresie lokali
uzJ,{kowych, ZaEqd opracowuje program preferowanych rodzajdw dzialalnojci r gmpe klient6w,
do kt6rych bedzie adresowana ofe a". Wychodzi na ro, Ze zarzEd sp6ldzielni po rym gdy ustaljl, Ze
chce aby w nowo budowanym budlnku znalazl siq bank, zwr6cil siq z propozycl4 nabycia tego
lokalu do stomatologa, kt6lychjest sj,nem prezesa oraz do prezydenta miasta.

Prezydent nie chce odpowiadat
do jego oswiadczei maj4tkowych.
wlagcicielem lokalu uslugowego o



powierzchni 139 m2 i o deklarowanej wartosci 976 tys. 632 zl. Cena w)'nosila wiQc ok. 7 tys, zl

h2. Podczas gdy wedlug znawc6w rlnku nieruchomogci, fzeczlnvista cena rlnkowa tego lokalu

wjnosila ponad 2 mln zL Dodatkowo nalezy wskazai, ze funkcjonariusze publiczni zobowi4zania

s4 podawad w swoich oiwiadczeniach majEtkowych rzecz]Trist4 aktualn4 warto6a nieruchomodci.

Ponadto Urz4d Skarbowy zwykle dokonuje kontroli dokonywanych transakcji zakupu

nieruchomoSci. Gdy uzna, 2e podana cena jest za niska moi,e j4 zwerfikowai wszcz).najEc

odpowiednie postepowanie i mliczajEc flalezny podatek. Urzqdy czqsto korzystaj4 z takiej

mozliwodci nawet plzy niewielkich r6znicach cen. Nie slyszeli5my jednak aby do werlikacji takiej

doszlo w przj?adku tej konkretnej, jak i innych posiadanych przez prezydenta nieruchomo6ci,

Dobroduszny, zwykly czlonek sprildzielni
Kika tygodni p6f,niej uzyskali6my informacje ze sp6ldziehi, z kt6rej wlnika, ie prezydent nie

nabyl lokalu bezpo3rednio od sp6ldzielni, ale za podrednictwem tzw. zwyklego czloDka sp6ldziehi.

A wiQc sp6ldzielnia zaoferowala nabycie prawa do bardzo atrakcyjnego lokalu uslugowego (tzw.

ekspektatF,r'e) iednemu ze sp6ldzielc6w, a ten nastQpnie po kosztach odsprzedal iE prezydentowi.

Wyja(nienia te sq o tyle dziwne, 2e sp6ldzielca ten m6gl na wohyro rynku spzedat ten lokal 2 razy

droZej. Ponadto prawdopodobnie ju2 wtedy otrz5an;,lval on od banku, kt6ry zarezerwowal sobie ten

wla6nie lokal kilkana6cie tysiqcy zlotych miesiqcznie. Odsprzedaj4c wiqc lokal prezydentowi

SmogoEewskiemu "zwykly spdldzielca" byl bardzo dobroduszny, bo dzialal na wlasna szkodQ.

O6wiadczenia do kontroli
Podczas naszych dociekaii uzyskaliimy infolmacjq, 2e wedlug maDonki prezydenta, za lokal k6ry
obecnie wj,najmuj4 bankowi Smogorzewscy placili w ratach przez tlzy lata. Jednak w
gwiadczeniach majEtkowych Romana Smogozewskiego nie ma Sladu po takich transakcjach. Nie

ma w nich tez mowy o nabyciu ekspektatyrvy (prawa do lokalu, kt6re posiadal tzw. zwykly
sp6}dzielca). Nie ma tam r6wnie2 choiby wzmianki o wplfvach od banku za rezerwacje lokalu.

Brak jasnych odpowiedzi na stawiane p)'tania kaze domyilai siq, ii w calej sprawie jest wiele

niejasnosci. Dlatego, wydaje sie, Ze o5wiadczenia majqtkowe Romana Smogorzewskiego w)'magajE

drobiazgowej kontroli.

Oficjalnie nie mial tyle pieniqdzy
Z analizy o6wiadczef majqtkowych prezydenta w;.nika takie to, i,e na zakup lokalu powiuro

brakowalo mu ok. 200 tys. zl. wedlug Eeczrik ratusza prezydent ma jednak pokrycie na zakup tego

lokalu. Mialoby to wynikai z zsumowania: rocznych zarobk6w prezydenta, oszczqdnogci, dochodu

ze sprzedaiy nieruchomosci i kredytu. Tymczasern oszczqdnocci prezydenta na koniec 2013 r.

wlnosily tylko 30 tys. zl, a wzrosly do 140 tys. zl na koniec 2014 r., czyh jnz po zakupie lokalu.

Natomiast kredJ,t na zakup nieruchomoSci zaciagniQty zostal 2 lata wcze6niej w 2012 r. i prezydent

w tym czasie, Die tylko nie m6gl z niego korzystat, ale na dodatek musial go splacaa. Wlnika z
tego, Ze ani hedltu, ani oszczednoSci rie mozna prezydentowi zsumowa., ale nale2y je odjqi od

stmy Srodk6w, kt6rlmi m6gl on dysponowai na zakup lokalu uslugowego w Anacie, Dlatego

naszyrn zdaniem pozostawaly mu do dyspozycji tylko Srodki z pensji oraz z dochodu ze sprzedaZy

nieruchomo6ci. Po odjeciu od nich koszt6w obslugi kredyu oraz 6rodk6w, kt6re prezydent zglosil



jako oszczednogci zgromadzone na koniec 2014 r., wlnika 2e m6gl on dysponowai kwotA 295 tys.

zl. Awiec na zakup lokalu wAnacie brakowalo mu ok. 685 tys. zl.

Dzialanie na szkodq sprildzielni
Na skutek praso\rych doniesief sprawE zainteresowala sie prokuratura. Zdaniem prokuratora, w grq

moie wchodzii czlar opisany w a . 233 kodeksu karnego odnoszecy sie do falszl.wych danych w
oSwiadczeniu maj4tkowym prezydenta. Wedlug an. 233 g 1 kodeksu kamego kto, skladaj4c

zeznanie maj4ce sluzyi za dow6d zezmje nieprawde lub zataja prawdq, podlega karze pozbawienia

wolnosci do lat 3. Zastosowanie moie miei w tej sprawie r6wniez art. 296 k.k. dotycz4cy mienia

wielkiej wartodci, poniewaZ zdaniem prokuratora strata sp6trdzielni mogla }'Ife6a ponad 1 mln zl.
Zgodnie z art. 296 k.k., odpowiedziaho6ci kanej od 3 miesiecy do lat 5 podlega osoba, kt6ra bqd4c

obowiqzana do zajmowania sie sprawami maj4tkowlDli lub dzialalno6ciE gospodarcz4 osoby
prawlej, poprzez raduzJrwanie udzielonych jej uprawnief lub niedopehrianie ci4i4cych na niej
obowiqzk6w, wlazAdza jej znaczn4 szkodq maj4tkow4. W t)'rn pE)?adku moze chodzii o zarz4d

spdldziehi mieszhaniowej.

Prokuratura prowadzi sprawq od kilku miesiecy, dotychczas nie postawiono jednak nikomu
zarztt6w. CzyZby r6wniez t)'In razem aledztwo mialoby zostat umorzone?

W jaki spos6b rodziny Prezydenta i Prezesa
staly siq wfaScicielami atrakcyjnych lokali
uslugor,nych przy ul. Pilsudskiego
. KALENDAR:UM
2009 r.

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - WtrasloSciowa w Legionowie (SML-W)
rozpoczyna realizacje inwestycji ANA|. W ramach I etapr majq powstai budlnki A i
B, ziokalizowane w rejonie skrzyZow:ria :rlic Kr6lowej Jadwigi i Pilsudskiego. W
ramach II etapu ma natomiast powstai budynek C, zlokalizowany pl.zy skrzy2,ownir-l

ulic Sowifskiego i Pilsudskiego. Budynki B i C oddziela 250 metrowa dzialka nr 82,

na kt6rej terenie znajduje siq miejska przepomporamia 5ciek6w.

W t)m samynr czasie bank PKO BP poszykuje wiqkszego, bo ponad 200 metrowego

Iokalu dla swojego legiolowskiego oddzialu. Jednak w cerrtoum Legionowa, w
pres:i2o\rJ4n miejscu, nie ma loka1u, kt6ry odpowiadalby ty wymagadom.

2010 r.

20 kwietda 2010 r. Rada Miasta Legiorrowo na wniosek p:ezydenta podejmuje

uchwale o w)razeniu zgody Prezydeatowi Miasta Legionowo aa oddanie SML-W w
uzfkowanie wieczyste, w ftybie bezp[etargowym, dzia]ki nr 82. Prezydent
Smogorzewski argumentuje, 2e SML-W bqdzie wiedzialo rajlepiej jak mozna

wykolzystai tQ przestrzeii.



W tlrn czasie, mieszkafcy budynk6w w rejonie ul. pilsudskiego borykaj4 siq z
duiyrni problemami, zwi4zaDynn z pruebudow4 sieci kanalizacyjnej. Jest to
spowodowane likwidacjq przepompowni Sciek6w na dzialce ru g2.

20ll r.

Sp6idzielcza inwestycja ANAT jest w fazie korlcowej. Budynki A, B i C sE niemal
gotowe.

2012 r.

Rozpoczlma siq budowa budlnku C-1 (IIl erap inwesrycji ANAT), na dzialce nr 82
po pEepompo\,vn: Sciek6w. Ma on stanowii polqczenie budynk6w B i C. W budynku
tlrr zaplanowano 15 rnieszkari i 2 lokale uslugowe w parterze. Te 2 lokale zostala
polEczone i przystosowane na potrzeby banku.

ZarzEd SML-W opracow[je program preferowanych rodzaj6w dzia]alno5ci jaka ma
byi prowadzona w lokalach uslugowych oraz oraz grupq os6b, do kt6rych
adresowana bqdzie ofena nabycia tych lokali.

2013 r.

Okazuje siq, 2e w budynku C-1 preferowanq dzialalnosciq ma byi dzialalno6i
bankowa, a oferh nabycie lokali skierowana zostaje do syrowej i s)ma prezesa SML_
W (stomatologa) oraz do tzw.,,zwyklego sp6ldzielcy,,.

SML-w dokomje zasiedlenia lokali w budvnkach ANAT C i C_1.

2014 r.

,,Zwykly sp6ldzielca" sprzedaje po kosztach, za polowQ ceny r;mkowej, prezydentowi
Romanowi Smogorzewskiem{ oraz jego ma}Zonce tzw. ekspektatyr,rq (czyli prawo do
:rabycia lokalu rslugowego od sp6ldzielni). W pol4czonych lokalach rozpoczlma
swoj4 dzialalnos. bank pKO Bq kdry za kaZdy z tych lokali placi ich wla6cicielom
ok. 15 tys. z? miesiqcznie.

W efekcie spr6ldzielnia buduje obiekt na terenie, kt6ry na vmiosek prezydentE
dostala od miasta, PowstajE tam 2 atrakcyjne lokale uslugowe, kt6re po
preferencyjnych cenach nabywaj4 syrr i synowa prezesa SML_W oraz prezydent
wraz z malZolk4.



Czq6i tt

Sledztwo umorzone, niejasnoSci pozostaty...
Karol Krawczyk
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Sprzedai bez przetargu
Zanim wiec uzyskali5rny jakiekolwiek wyja6nienia, prpvatna sp6lka, nie bedqca jeszcze
wlaicicielem terenu, juZ rozpoczqla inwestycje. P62niej okazalo siQ, 2e u/sp6lwla6cicielka
Spdlki Mjlenium, pani Paulina Petrykat-Zmijewska juz kilka miesiqcy wcze6niej, posiadajqc
pehromocnictwo KZB, przygotowJrwala ten teren pod inwestycje. Na poczEtku l'Izeinia 2015
r KZB sp. z 0.o., po uzyskaniu zgody prezydenta Romana Smogorz ewskiego, sprzedala
uiltkowanie wieczyste dzialki o pow 3 rys. m2 plzy ul. Parkowej, na kt6rej prowadzona byla
budowa szkoiy, inwestorowi czyli sp6lce Milenium. Okazalo siq tez niebawem, Ze przy
sprzedazy, nalezqcej wczegniej do miasta dzialki, nie bylo przetargu, bo nabl.wca byl jui z
g6ry ustalon)a Natomiast warunki sprzedazy byly wyj4kowo preferencyjne. Sprzedai
rozlo2ono bowiem na 18 bardzo nisko oprccentowanych rar (1,75% rocznie), kt6re bqdq
sDlacaire Drzez 9 lat.

Pomysl na sp6trkq komunalnq
KtoS m6glby zap1ta6, jak to jednak moiliwe, ie Rada Miasta Legionowo, do kt6rej naleiy
w]'raZanie zgody na spzedaZ gminnych nieruchomo6ci zostala pozbawiona swoich
ustawowych prerogatyw? Wszystko zaczqlo siQ jeszcze w 2013 r W6wczas prczydent Roman
SmogoEewski przygotowal projekt uchwaly ws. ljkwidacji Komunalnego Zakladu
Budzetowego i przeksztalcenia go w sp6lke. PEekonJrwal takze, Ze Gmina bqdzie miala z tego
tJ,'tulu h/yl4cznie same korzyjci jak mozliwoia odzyskiwania VAT-u czy oszczqdno6ci przy
duiych zam6wieniach np. zakupie eneryii eleldrycznej irp. Prezydent wydmiewal r6wniei,
radnych zglaszajqcych swoje obawy, co do mo2liwo6ci sprzeda2y przez powolanq sp6lkq
nieruchomoicl, kt6rlni do tej pory zarzqdzal zaklad budzetowy. W uchwale tej nie bylo
bowiem ani slowa o mo2liwo6ci spzedazy przez sp6lkq nieruchomoSci. Sp6lka miala
prowadzii takE sam4 dzialalno6i jak zaklad, czyli zarz4dzanie gminnlmi nieruchomodciami,
budowa i remonty budlnk6w, zarz4dzafiie targowiskiem oraz utrz)'mJ.\,yanie teren6w
zielonych. I za tJ,m zaglosowala wiQkszoSa radnych.

Za plecami Rady Miasta
Jednoczeinie w uchwale rady zobowiqzano prezydenta do opracowania aktu zalozycielskiego
nowej sp6]ki i do jej podpisania. Znalazl sie tam tez zapis o wniesieniu przez cminQ do sp6&i
wkladu w postaci mienia o warrofci blisko 200 mln zl, na kt6ry skladaly siq gminne
deruchomodci: dzialki, budynkl" lokale mieszkahe i uiltkowe, w tlan rakie obiekty
wszystkich miejskich szk6l i pzedszkoLi. Radni mydleli, 2e zaklad bedzie tj,m mieniem tylko
zarzEdzatr. Tlmczasem prezydent w opracowanJrm przez siebie akcie zalo2ycielskim sp6lki
KZB, wprowadzi] zapis zgodnie, z kt6rlm sp6lka moze na wlasny rachunek nab5,lvat i zbprai
nieruchomo6c! kt6re znalazly sie u niej na stanie. W Daszej ocenie, w tlm momencie doszlo
wlasnie do przekroczenia kompetencji przez prezydenta. DokonujEc tego zapisu,
"przywlaszczyl" sobie bowier4 zapisane w ustawie uprawnienia rady miasta polegajqce na
wlrazaniu zgody, na zbynranie ptzez gminq nieruchomodci. Teraz o sprzeda2y dz\a+ek ptzez
miejskq sp6lkq, bez psetargu i na dowolnych warunkach decyduje sam juZ rylko prezydent.

Teraz wszystko moZe sprzedat
Wed}rg znawc6w spraw sarnorz4dowych, z kt6rlmi rczmawialismy, spos6b w jaki
wielomilionowy gminny maj4tek zostal oddaly w rqce komunainej sp6lki z o.o. wskazuje, ie
zaplalowano to i pzeprowadzono w spos6b pEemyitany. NajwlTazniej prezydentowi



chodzi+o o to, Zeby przy tansakcjach sprzedazy gminnych nieruchomosci nie musial juz pltaa
o zgodQ rady miasta. Tymczasem radni nie mieli 6wiadomogci jakie konsekwencje moZe
spowodowaa podsunieta im pod glosowanie uchwala. P)'taj4cych przekonj,vano, Ze nikt bez
ich zgody niczego nie bedzie sprzedawal. ZresztE podobne zapewnienia znalazly sie w
uzasadnieniu uchwaly. Jednak sprzedaZ dzialki przy ul. przy ul, Parkowej odbyla siQ juz za
plecami niczego nie 6wiadomych radnych. O jej spEedazy niekt6rzy z nich dowiadwali sie z
prasy, czyli z Toiowo.

Co wziqtra pod uwage Prokuratura?
Jest to juz kolejne umorzenie 5ledztwa dotycz4cego prezydenta miasta Legionowo. popfl ednio
umozone zostaly postQpowania dotyczqce przetrzj,Toania uchwalonego planu
zagospodarowania, co umoZliwilo lokalnemu deweloperowi wzdesienie wyZszego budynku, a
takie ws. nie ujawnienia w oSwiadczeniu majEtkoury.n bardzo dogiego zegarka. To ostatnie
umorzono z powodu braku gldwnego dowodu rzeczowego w sprawie. Zegarek w tltanowej
kopercie zostal, bowiem podobno calkowicie zniszczony pEez 4 letniego syna prezydenta.
Jednak w dwietle przedstawionych fakt6w, obecna decyzja prokuratury wydaje nam sie
niezrozumiala. NaszJ,m zdanienl pomijajqc nawet inne wEtki prezydent z calq pewnoSci4
przekroczyl swoje uprawnienia wpisuj4c do aktu zalozycielskiego spdlki moZliworii sprzedaiy
gminnych nieruchomosci bez zgody rady miasta. Dlatego ciekawi jeste6my, co napisano w
uzasadnieniu postanowienia o umozeniu 6ledztwa. Spr6bujemy to sprawdzia. W dalszj,an
ciEgu Prokuratura bada natomiast sprawq oiwiadczef majqtkowych prezydenta oraz nabycia
przez niego od sp6ldzielni bardzo drogiego lokalu ushrgowego po zanizonej ce.ue.

KA],ENDAR1UM

KZB Sp. z o.o. - sprzedai dzialki

Maj 2013 r.

Rada Miasta Legionowo na wniosek prezyderta podejmuje uchwalq w sprawie
likwidacji Komunalnego Zakladr BudZetowego w Legionowie w celu
przeksztaicenia go w sp6lkq z ograniczol:q odpowiedzialno5ci4. Sp6lka miala
prowadzii tak4 samq dzialalnoSi jak likwidowany zaklad tzl.: zaru4dzai
gminnSrmi nieruchomo5ciami, budowa6 i remoltowat budynY4 zatz4dza(
targowiskiem, utrzJ,Tnpvad :seny zielone. Prezydent mia] przeprowadzii
czynl1o6ci zwiEzale z likwidacjq zakladu oraz opracowaa i podpisai akt
zaloZycielski.

Lipiec 2013 r.

Prezydent Miasta Legionowo opracowuje i podpisuje ak zalo2ycielski sp6lki
KZB Legionowo Sp. z o.o. W akcie t;rrn prezydent wprowadza zapis o

mo2liwo5ci sprzedaZy nieruchomoSci o warto6ci ok. 200 nrh z], kt6re Gmina
Legionowo wniostra jako sw6j wklad do nowo utwor.zonej sp6lki.

Styczef 2015 r.

Paulina PetykaCzmijewska, wsp6lwiascicielka sp6lki,,Mitenium,,, jako
pehrornocnik KZB Legionowo Sp. z o.o., wystepuje do Dj,Tektora Regionalnej



Dy'rekcji Las6w Pafstwowych w Warszawie o wydanie decyzji ws. wylqczenia z
grunt6w pzy stadionie miejskim z produkcji le6aej, z przeznaczeniem pod
budowq szkoly spoltowej.

Luty 2015 r.

Prezydent vydaje decyzjq podzialow6 w qrniku kt6rej z terenu puy stadionie
miejskim zostaje wydzielona dzialka nr 49/14 o pow. 3000 m2.

Lury 2015 r.

Paulina Peffykat-Zmijewska, jako pe]nomocnik KZB Legionowo Sp. z o.{.).,

wystepuje do Dj,Tektora Regionalnej Dlrekcji Las6w Pafstwowych w Warszawie

o zmiane ostatecznej decyzji ws. wylqczenia z gmnt6w pzy stadionie miejskim z
produkcji le6nej, w ten spos6b, 2e powodem wyl4czenia z produkcji lednej ma
byi nie budowa szkoly sportowej ale celt:um sportowo-szkoleaiowego wraz z

infrastrukturq.

Marzec 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o.o. podpisuje ze sp6lk4 ,,Milenium" umowe dzierZawy
dotycz4c4dzialki 49114.

Czerwiec 2015 r.

KZB Legionowo Sp. z o.o. otrzymuje decyzjq o pozwoleniu na budowq ru
dziaice nr 49114 Centrum Spo owo-Szkoleniowego i natychmiast p[episuje je
na sp6ikQ ,,MileniLm".

Czerwi€c/Lipiec 2015 r.

Na terenie dz:alki Dr 49114 sp6}ka ,,Milenium" rozpoczyna budowq Cenrrum
Sportowo-Szkoleniowe go.

Sierpief 2015 r.

Prezydent Miasta Legionowo, jako zgl.omadzenie wsp6lnik6w KZB Legionowo
Sp. z o.o., uryrazitr zgode na spfiedaz uZ]tkowania wieczystego dzia]ki nr 49114

na preferencyjnych warunkach. Sprzeda2 ma by6 rozlozona na 18 bardzo nisko
oprocentowanych rat (1,75%), kt6re powinny byi splacane przez 10 laa.

Wrzesieri 2015 r.

KZB Legionowo Sp. z o.o. splzedaje, na preferencfrnych warunkach
u2ltkowanie wieczyste dzialki ru 49/14 sp6lce ,,Milenium".
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Bank Prezydenta i Prezesa?
Karol Krawczyk

Bank Prezydenta i Prezesa?

Okazuje sie, 2e Prezydent Miasta Roman Smogorzewski i rodzina prezesa sp6ldzielni
Szymona Rosiaka s4 wladcicielami najatrakcyjniejszych lokali w mie6cie, za kt6re banki placq
rocznie nawet po kilkaset tysiecy dotych. Z naszych informacji wynika, ie SML-W budowala
je specjalnie dla niclL a zaplacili za nie tylko polowe ceny

Od pewnego czasu do redakcji naplj,valy pj,'rania Czltehik6w: Czy to prawda, Ze wlajcicielem
Iokalu w kompleksie Anat, w kt6rym znajduje siq plac6wka banku przy ulicy pilsudskiego 28, po
dru8iej stronie ronda w stosunlu do ratusza, a na przeciwko marketu Carrefour, jest prezydent

Roman Smogorzewski? Pogloski obiegajEce miasto m6wily rez, 2e wla6cicielem tego lokalu jest
prezes sp6ldzielni Sz5.,rnon Rosiak.

Kupil lokal uslugowy - na bank
Siegnelismy do o<wiadczenia maj4tkowego prezydenta za rok 2014 r, wJmikalo z niego, Zew 2Ol4
r. faktycznie stal sie on wlaicicielem lokalu uslugowego o powierzchni 139 m2 i o wartojci 976 tys.
632 zl. Cena w]'nosila wiec ok. 7 tys. zl /m2. W odwiadczeniu maj4tkowl,m prezydenta jest
r6wnieZ adnotacja, Ze wszJrslkie 10 w]'rnienionych tam nieruchomo6ci stanowi wsp6halasnorii
malzeisk4. Zapj,tali6my wiec u Zr6dla, czyli samego prezydenta, czy jesr on wla6cicielem lokalu,
kt6ry zajmuje bank przy ul. Pilsudskiego 28. Prezydenr nie udzielil nam jednak odpowiedzi na to
pytanie. Zamiast niego odpowiedzia+a Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy Urzedu Miasta
Legionowo, i2 wszystkie dane o stanie majEtkowy'rn prezydenta znajduj4 sie w jego ojwiadczeniach
maj4tkowych.

Czego brakuje w o6wiadczeniach?
Ku naszemu zdziwieniu, rzecznik prasowy urzqdu miasta zalqczyla do e-maila oswiadczenie
malzonki prezydenta, kt6rego nie mozemy jednak opublikowai. T}'rn nie mniej, wlnika z niego, ie
malzonka prezydenta jest wsp6lwladcicielkq lokalu uslugowego o powieEchni 139 m2, o kr6ry
pltali<my. Jednoczednie z dobrze poinformowanych Zr6del uzyskalijmy informacje, ze platnojci za
prezydencki lokal, kt6ry obecnie zajmuje bank rozlozone byly na 3lata. Jednak w oSwiadczeniach
majAtkowych prezydenta nie ma 6ladu po tych tansakcjach. Natomiast z zalrartych w tych
oswiadczeniach danych o dochodach wl-.nika, 2e prezydentowi na sfinansowanie zakupu tego lokalu
brakowalo ok. 200 tvs. zl.



Najlepsze dla wybranych
Wedlug naszych informator6w, prezydencki lokal od razu "byl zaklepany" i nie m6gl go nabya

zwykly sp6ldzielca. Inne lokale uslugowe teZ mialy byt rozdzielore ra niejaslych zasadach

wybrarym osobom. - Staralem siQ o zakup lokalu na uslugi w Anacie i poszedlem w tej spmwie do

sp6ldziehi. Pltalem jak moZna kupi6 taki lokal, czy bedE przetargi ale tylko rufe wySmiali.

Powiedzieli, Ze nie ma tam lokali na spEedaZ - powiedzial nam, Iegionowski przedsiqbiorc4 pan

Grzegorz. TJmczasem zapylany przez nas o zasady sprzeda2y lokali w inwestycji Anat prezes

SML-W Szlrnon Rosiak, do chwili zamkniQcia bieZEcego numeru TiO nie udzielil odpowiedzi.

Krewni i znaj omi kr6lika
Jak ustalilismy zajmowany przez bank lokal przy ul. Pilsudskiego 2B tak naprawdq sklada siq z 2

lub 3 mniejszych lokali. Najwiqkszy z nich 139 m2 ma nale2ei do prezydenckiej pary a dwa

mniejsze po ok. B0 m2, wedhrg naszych ir6del, nalezq do rodziny Szlrrlorla Rosiaka, prezesa SML-

W a jednoczegnie pzewodnicz4cego rady powiatu. To jui tradycja. Rodzina prezesa ma w swoim
posiadaniu r6wniez drugi lokal przy ul. Pilsudskiego, w budpku zbudowanym pruez sp6ldzielnie,

kt6ry wlnajmowany jest bankowi. Wlagcicielami atrakcyjnych lokali wAnacie majq byi takze inni
fu nkcjonariusze sp6ldzielni.

Klient specjalny - cena promocyjna
Z laszych informacji w]aika takze, Ze wartosa zakupionego przez prezydenta lokalu moze bya

zanizona. Wedlug cawiadczenia majEtkowego za 2014 r, miala ona wynosif 976 tys. zl,, czylj,

ponad 7 t)s. zl /m2. Tymczasem wedlug znawc6w rynku niemchomoici moie ona siqgai ponad 2

m]n zl., poniewaz po\rinno sie jq okreilaa na podstawie dochod6w jakie bedzie ona przJ,nosi6.

Miesiqczny czj.nsz za podobny lokal plzy gl6wnej ulicy w Legionowie wlrlosi ponad 15 tys. zl, a
wiQc Iocznie prezydent moze uzyskiwaa doch6d z najmu w wysokogci nawet 180-200 tys. zl albo i
wiecej. Zresztq cena jakq uz)skala SML-W za inny, rnniej atrakcyjny lokal uslugowy w t},rn samj.rn

budl.nku, osi4gnqla cene 16 t]s. zym2. wJ,nika z tego, ze cena lokalu o powierzchni 139 m2

powinna wJTrosit ponad2,2 mlnz\.

Za tydziei dalszy ci4g bankowych histoni.

Komentorz autora:

Jak to mozliwe, ie jeden nabjrwca musi placid 15 tys. zAm2, poiczas gdy inny - prezydent miasta,

za podobny loka], placi pouad dwukrohrie mniej. W tlan miejscu nie spos6b zadai pl'tania, czyje

iDteresy reprezentowal zazqd SML-W buduj4c lokale uslugowe w a[akcyjnej lokalizacji i
spEedajqc je wybraricom grubo ponDej cen r5mkowych. Czy zwyk)i sp6ldzielcy powinni zrzucat

siq na nie tylko dostalnie, ale wrqcz oplyrvaj4ce w lukusy iycie swojego prezesa, prezydenta i ich
hewnych? Czy w koicu miliony, kt6re mogly, a nie trafily do kasy sp6ldzielni, nie przydalyby siq

na remontv i docieDlenie budr.nk6w?


