WYDANIE SPECJALNE

Przeznaczenie terenu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte Uchwałą Nr XCIX/
l826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
27 października 2010 r., zalicza nieruchomość do terenów UM - tereny
usług metropolitalnych - obejmujące
kompleksy akademickie i centra badań
naukowych, wyodrębnione w strukturze przestrzennej miasta, niezależnie
od pojedynczych obiektów i zespołów
usytuowanych głównie w terenach zabudowy śródmiejskiej, jak również tereny usług zdrowia, wyodrębniające
się z uwagi na wymaganą wielkość terenu, skalę zabudowy i funkcje o znaczeniu ponadlokalnym. Obejmują one
również tereny centrów kongresowo-widowiskowo-sportowych, o bardzo
wysokiej intensywności zabudowy,
charakteryzujące się znaczącą wielkością terenu i indywidualnym charakterem architektonicznym oraz tereny
targowo-wystawiennicze, jak również
obiekty administracji, finansów. ubezpieczeń oraz hotelowe. Funkcje dopełniające obejmują program handlowy,
gastronomiczny, obsługi przestrzeni
publicznych, z dopuszczeniem programu mieszkaniowego.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe informacje pochodzą z projektu uchwały zezwalającej na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
24 marca 2014 r.

Willa
Willa wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Z wpisów znajdujących
się w Białej księdze nieruchomości wynika, że była ona zabudowana wzdłuż
północnej granicy działki dwoma jednokondygnacyjnymi murowanymi budynkami dawnych służbówek oraz drewniany budynek gospodarczy, dawniej
wozownia.
Zgodnie z oceną stanu technicznego
budynku z 18 grudnia 2012 r. (ostatnia
data wpisu w Książce obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku biurowego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa sp. z o. o.) stan
techniczny budynku został oceniony na
dobry, ze wskazaniem, ze budynek nadaje się do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

ZAMIAST WSTĘPU

Pomimo tego, co macie Państwo
w ręku, informuję uprzejmie, iż nie
schodzimy do podziemia!!! Szanowne
Koleżanki i Koledzy! Formuła wydania
INFO-KRONIKI w wersji powielaczowej,
jak mawiają niektórzy, jest wymuszona
czasem i okolicznościami. Idea jest prosta, chęć przedstawienia Państwu propozycji zainwestowania przez nas adwokatów w majątek Izby, nasz majątek.
Mecenas Wiesław Wolski odpowiadając na pytanie: jakie jest Pana zdanie co
do tej inwestycji, podał najcelniejsze z
zasłyszanych przeze mnie argumentów
jestem za, ponieważ „samorząd majątkiem stoi”!!!
Na tyle na ile było to możliwe, zasoba-

mi ogromnych sił i niewielkich środków,
redakcja Kroniki przedstawia informacje, które mają przybliżyć Państwu cel
i zakres inwestycji, jaką jest zakup nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 199.
Otrzymałam od Państwa wiele pytań,
za które dziękuję, ponieważ były kanwą
do rozmowy o tym, co dla nas adwokatów przy dokonywaniu inwestycji takiej
jak ta jest istotne, na co zwrócić uwagę,
przy pracach nad samą już inwestycją,
jakie – jako Izba mamy potrzeby, ale
także między innymi zastanowieniem
się czym dla nas jest samorząd. Bieżące Zgromadzenie Izby jest wyrazem
tej samorządności. Organy przez nas
wybrane uznały, że istnieje potrzeba

– koleżeńska lojalność i zasady rzetelnego dbania o interes Izby – przedstawienia Państwu planu, sposobu, kosztów, ale i także zysków z dokonywanej
inwestycji. Dziekan i Okręgowa Rada
Adwokacka postanowili zapytać Państwa, jakie jest Wasze zdanie co do dokonania tej inwestycji. Zarówno obecność na Zgromadzeniu Izby w sobotę
13 września br., jak i kierowane wcześniej do mnie pytania, zainteresowanie,
jakie wzbudził sam pomysł, są wyrazem naszej samorządności. Szanowni
Państwo! Dostajecie Państwo jedynie
szkic tego, co istotne i co – mam nadzieję – będzie przyczynkiem do pytań
i odpowiedzi, jakie padną na Zgroma-

dzeniu Izby. Na tym bowiem polega nasza samorządność. Na tym, że czujemy
że decyzje zapadają rozsądnie i z najwyższym rozeznaniem tematu, że zgłaszane wątpliwości są oglądane pod mikroskopem i rozważane pod każdym
kątem. Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Dajmy wyraz tej samorządności i rozważmy propozycję Okręgowej Rady Adwokackiej. Korzystając z prawa głosu
na tym niewielkim formacie, chcę powiedzieć, że jestem „za”! I zgadzam się
z mec. Wiesławem Wolskim, że „samorząd majątkiem stoi”. Do zobaczenia na
Zgromadzeniu.
Redaktor Naczelna

WILLA ZYGMUNTA RICHTERA

Richterowie przybyli do Łodzi z Czeskiej Lipy już w 1825 roku. Zaczynali od chałupnictwa. W 1841 r. Józef Richter
kupił trzy działki przy skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej z Placową (dziś Skorupki), na których uruchomił ręczną tkalnię
wyrobów wełnianych.
Wille Zygmunta Richtera, ulokowane są
w fabryczno-rezydencjonalnym, jednym
z dwóch tak dużych powstałych w centrum Łodzi, drugi należał do rodziny Geyerów. W kompleksie zachowały się również Willa Reinholda Richtera, położona
przy ul. Skorupki 6/8, w której mieści się
rektorat Politechniki Łódzkiej. Willa Józefa Richtera, ul. Skorupki 10/12, w której
mieszczą się biura administracyjne Politechniki Łódzkiej. W1933 r. willa była rezydencją wojewody łódzkiego. Po wojnie
kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Mieścił
się w niej dom dziecka, Urząd Stanu Cywilnego, Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Willa Zygmunta Richtera,
mieszcząca się dziś przy ul. Stefanowskiego 19, w której znajduje się siedziba
Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP.
Podejmując wyzwanie zakupu tej nieruchomości możemy znaleźć się w elitarnym
gronie właścicieli pałaców i rezydencji rodziny Richterów, zapewniając wraz z Politechniką Łódzką, oraz Chorągwią Łódzką ZHP dobry mecenat nad dziedzictwem
przemysłowej Łodzi.
Willa – Pałacyk, położona przy ul. Wólczańskiej 199 to drugi z budynków należących do Zygmunta Richtera, powstała
w 1988 roku, czego dowodem jest data
umieszczona na fontannie. Ostatnio stanowiła siedzibę biura Międzynarodowych
Targów Łódzkich, które gruntownie ją odrestaurowały po poprzednim użytkowniku,
jakim było miejskie przedszkole.
„Otoczona niewielkim ogrodem willa po-
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siada zwartą bryłę urozmaiconą ryzalitami.
Elewację wschodnią w kondygnacji pierwszego piętra wzbogaca balkon wsparty na
ozdobnych kroksztynach. W pomysłowy
sposób urozmaicono elewację zachodnią
wprowadzając bardzo niewielki narożny
ryzalit umieszczony w centrum fasady. Na
skomponowaną w dachu neorenesansu
dekorację willi składają się ozdoby sztukatorskie w postaci girland oraz rozbudowane oprawy okien. Otwory okienne oflankowane zostały dźwigającymi fragmenty
belkowania pilastrami o korynckich kapitelach. Ponad oknami pierwszego piętra
umieszczono ponadto naczółki w postaci wycinka koła. Ściany parteru pokryto
boniowaniem pasowym. Ściany posiadającego wydatniejsze oprawy okien pierwszego piętra, pozostawiono gładkie, co
miało zapobiegać wrażeniu przeładowania elewacji ozdobami.
Willi towarzyszył budynek oficyny, usytuowany naprzeciw elewacji północnej, prostopadle do ulicy Wólczańskiej. Założony był na planie wydłużonego prostokąta
i wbrew tendencjom epoki, posiadał starannie opracowane elewacje. Został rozebrany w latach 90. XX wieku, w trakcie
przystosowywania willi do potrzeb nowego użytkownika.”
Ta informacja jest dla nas o tyle istotna,
że wskazuje na możliwości dalszej zabudowy nabywanej nieruchomości, nieburzącej jej charakteru, a pozwalającej na
realizację zadań, będących jutrzejszymi
wyzwaniami.

Od jezdni willę oddziela szpaler starych
lip, a od strony południowej drzewa liściaste. Budynek o wymiarach 13,09 x 18,16
m jest zabytkowym obiektem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym ze
strychem nieużytkowym. Budynek wykonano w tradycyjnej dla okresu początków
ubiegłego stulecia konstrukcji murowanej
ze stropem między piętrowym i dachem
drewnianym.
Powierzchnia zabudowy – 237,70 m2
Powierzchnia użytkowa – 431,26 m2
Kubatura – 2.139,39 m3
„Wnętrza willi o funkcjonalnym układzie,
otrzymały bogatą oprawę skomponowaną w formach charakterystycznych dla
epoki historyzmu. Szczególnie wyróżniają się boazerie zdobiące pokoje parteru.
W oknie klatki schodowej zachował się
efektowny witraż z wyobrażeniami ptaków.” Szkoda, że ptaki to nie sowy, ale te
też prezentują się okazale, a witraże klatek schodowych zaczynają być naszą wizytówką i taką małą słabością Izby.
To niesamowite wrażenie móc obcować
z codziennością domowego zacisza rodziny Richterów i patrzeć na jej drugie życie.
Przepiękna jadalnia z kominkiem, staje się
reprezentacyjną salą wykładową, której
uroku dodaje całkowicie zamaskowane
przejście na zaplecze dawnej kuchni. Pomieszczenia przygotowane do dziennego
pobytu Richterów stają się miejscem codziennej pracy samorządu adwokatów.
Górna kondygnacja to morze światła
w pięknych wnętrzach usytuowanych

w dostojnej amfiladzie która łączy sekretariaty z pokojami: Dziekana, Sądu Dyscyplinarnego czy salą posiedzeń Rady i daje
widok na zabytkowy ogród.
Okna dwuskrzydłowe skrzynkowe z zachowanymi oryginalnymi okuciami i ślemieniem, w oknach frontowych parteru
żaluzje. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
ramiakowo płycinowe ze ślemieniem. Płyciny górne przeszklone z kratą ozdobioną
kutym ornamentem w formie liści, listwa
przymykowa w formie pilastra, część nad
ślemieniem przeszklona.
W ogrodzie znajdują się cztery bzy, które
liczą sobie już przeszło po 100 lat i urosły
do rozmiarów drzew.
Wkomponowane w ogród alejki, oświetlenie wraz z nowymi nasadzeniami okazałych różaneczników na froncie, tworzą
oazę zieleni w centrum miasta.
Usytuowanie rezydencji przy kompleksie
Politechniki Łódzkiej i Targów Łódzkich,
procentuje dużą ilością miejsc parkingowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.
Jako rezydencja mieszkalna z okazałą
funkcją reprezentacyjną, może dziś stać
się odpowiedzią na Nasze potrzeby lokalowe, dodatkowo zaspokajając, bliskie adwokackiemu modelowi wykonywania zawodu prawnika, dbałość o detale.
W tekście zostały wykorzystane informacje zawarte w artykule: „Redakcja,
hurtownie i gęsi puch”; Joanna Podolska, Gazeta Wyborcza - Łódzkie Fabryki:
Richterowie, 18 lipca 2008r. oraz napisanej w 2003 roku, w Katedrze Historii Sztuki/ Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ,
pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa
Stefańskiego pracy magisterskiej; „Wille
burżuazji w architekturze Łodzi przełomu
XIX i XX wieku.”, autor: Dominik Antoszczyk.

HISTORIA SIEDZIBY ORA W ŁODZI
Pierwszą siedzibą wyodrębnionej w 1949 roku Izby Adwokackiej w Łodzi
były pomieszczenia kamienicy położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 49.

Niewątpliwie za walor tej lokalizacji uznać można jej odległość (zaledwie kilkudziesięciu metrów) od siedziby
Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z którego
powstaniem wiąże się wyodrębnienie
Łódzkiej Izby Adwokackiej. W związku
z istnieniem w tamtym okresie zespołów adwokackich, biura ówczesnej Wojewódzkiej Rady Adwokackiej, w tym
Zespołu Adwokackiego nr 5 znajdowały
się również w pomieszczeniach kamienicy położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 167.
Kamienica w Łodzi przy ulicy Narutowicza 49.
Decyzją Prezydium Rady Narodowej
Miasta Łodzi z 1956 roku, wobec konieczności opróżnienia dotychczasowych pomieszczeń, siedziba Wojewódzkiej Rady Adwokackiej w Łodzi
została przeniesiona do jednopiętrowego neoklasycystycznego budynku
mieszkalno – usługowego przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i 6 – go Sierpnia (wtedy 22 Lipca). Na cele związane
z prowadzeniem biura Izby Adwokac-

kiej przydzielonych zostało łącznie 16
pomieszczeń na pierwszym piętrze
i poddaszu w budynku frontowym, reprezentującym typ niewysokiej kamienicy charakterystycznej dla budownictwa łódzkiego lat 70 XIX w. Niedługo
po dokonanym przydziale – w latach
pięćdziesiątych XX wieku, władze samorządowe chcąc uniknąć wydatków związanych z koniecznością ponoszenia kosztów najmu pomieszczeń
na potrzeby działalności Izby, podjęły
starania w celu dokonania zakupu nieruchomości. Konsekwencją prowadzonych z ówczesnym właścicielem nieruchomości negocjacji był zakup części
nieruchomości wraz z budynkiem frontowym. Kamienica stanowiąca pierwotnie własność łódzkiego fabrykanta
Karola Kretschmera, w 1911 r. została własnością Bernarda i Pauliny Eisner.
Własność nieruchomości na rzecz ówczesnej Wojewódzkiej Izby Adwokackiej
w Łodzi przeniosła córka i jedyna spadkobierczyni wyżej wymienionych - Stefania Matusowska. Przekazanie nieruchomości miało miejsce 1 października

1957 roku. Budynek, w którym Izba
Adwokacka w Łodzi ma swoją aktualną
siedzibę jest najstarszym istniejącym
do dziś budynkiem ulokowanym przy
ul. 6 Sierpnia. W 1976 r. kamienica została wpisana do rejestru zabytków pod
numerem A/195.
Wygląd kamienicy przed wyburzeniem
części parteru, celem stworzenia podcieni [Źródło: http://www.tvn24.pl/
lodz,69/historia-lodzi-na-starych-fotografiach,405728.html].
W związku z tym, że przekazana część
nieruchomości była w złym stanie technicznym już od lat pięćdziesiątych przeprowadzane były w niej etapami prace
remontowe. 28 listopada 1978 r., po
prawie dwuletnim okresie kolejnego remontu, oddano do użytku lokal Rady
Adwokackiej przy ulicy Piotrkowskiej
63 w miejscu, gdzie jej siedziba znajduje się do dnia dzisiejszego.
Budynek Okręgowej Rady Adwokackiej przed remontem, lata 60 –
te, XX w.
W prezentowanym wyżej budynku Łódzka Izba Adwokacka ma swoją
siedzibę od 1957 roku, czyli na dzień
dzisiejszy już 57 lat. Kamienica swój
obecny wygląd zawdzięcza generalnemu remontowi rozpoczętemu na przełomie lat 1999/2000, dokonanemu pod
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakresem prac remontowych objęty został zarówno wygląd zewnętrzny jak i wewnętrzny kamienicy.
W 2003 r. rozpoczęty został remont elewacji, uwzględniający skucie tynków,
uzupełnienie ubytków w murach i odtworzenie wszystkich szczegółów architektonicznych: gzymsów, pilastrów,
faset itd. Nowe okna wykonano z zachowaniem stylu z epoki. Odnowiono
piwnice, wymieniono stolarkę drzwiową, piec grzewczy, grzejniki. W związku z koniecznością dostosowania
budynku do potrzeb adwokatów i aplikantów adwokackich przebudowano
poddasze, podwyższając pomieszczenia i jednocześnie odciążając konstrukcję dachową. W ramach prowadzonych
prac renowacyjnych na klatce schodowej zainstalowane zostało okno witrażowe w oprawie z drewna sosnowego.
Wewnątrz budynku zaaranżowano salę
wykładową, nawiązującą swoją stylistyką do architektonicznego wykończenia całości budynku.

STAN
PRAWNY
Nieruchomość będąca przedmiotem
sprzedaży położona jest w Łodzi przy
ulicy Wólczańskiej 199, oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 87/9
obręb P – 30. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą numer LD1M/0000121709/8.
Łączna powierzchnia działki to 2.954
m2. Dotychczas z nieruchomości na
zasadzie dzierżawy korzystała spółka
Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka
Targowa sp. z o. o.
W dziale II prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej ujawniona
jest Gmina Miejska Łódź. Własność
tej nieruchomości Skarb Państwa nabył w drodze zasiedzenia (przemilczenia) na mocy postanowienia Sądu
Powiatowego w Łodzi V Wydział Cywilny z 3 marca 1960 r. sygn. akt: V
Ns I 3786/59. Gmina Miejska Łódź została ujawniona w księdze wieczystej
na podstawie wpisu z dnia 12 grudnia
1996 r. w oparciu o decyzję Wojewody
GG V 7220/I/15652/96. W dziale III i IV
księgi wieczystej brak wpisów.
Co istotne, nieruchomość jest wspólnie
zagospodarowana z nieruchomością
oznaczoną numerem ewidencyjnym
działki 87/12 obręb P – 30 o łącznej powierzchni 1.158 m2 dla której
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
numer LD1M/00144878/0. W dziale II księgi wieczystej również ujawniona jest wyłącznie Gmina Miejska
Łódź, jednakże w odniesieniu do tej
nieruchomości zachodzą podstawy
do zawiadomienia byłego właściciela
bądź jego spadkobierców o możliwości zwrotu nieruchomości. Miasto zakłada, że działka 87/12, nie będąca
przedmiotem sprzedaży, może zostać
oddana w dzierżawę nabywcy działki numer 87/9. Na marginesie zaznaczyć ponadto należy, że Gmina Miejska
Łódź jest również właścicielem sąsiadującej z zagospodarowaną częścią
nieruchomości działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/12
o łącznej powierzchni 278 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
LD1M/00053201/9.

O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA
ZAKUPU NOWEJ SIEDZIBY DLA
IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI
Pół wieku temu, nasi koledzy podjęli decyzję o zakupie budynku przy ul. Piotrkowskiej 63. Ulica Piotrkowska
wyglądała inaczej. Inne były potrzeby Izby Adwokackiej. Inna była liczba jej członków.
Dziś w dalszym ciągu wyróżnia się od innych, ale to już zewnętrzny blichtr. Jej
wielkość nie wystarcza, a warunki pracy jakie mają zatrudniani przez nas pracownicy, oraz koledzy, którzy dla samorządu poświęcają swój wolny czas są
coraz gorsze.
Oczywistymi są pytania o to czy naszą
Izbę stać na zakup nieruchomości i gdzie
kończą się nasze finansowe możliwości. Trzeba więc jasno powiedzieć, że nie
możemy zakupić nieruchomości bez zaciągania zobowiązań kredytowych (o warunkach na jakich możemy je zaciągnąć
będzie na zgromadzeniu mówiła mec.
Barbara Kosińska). Kwota środków finansowych jakie w budżecie została
zapreliminowana na wydatki związane
z modernizacją naszej siedziby to suma
400.000,-zł – czyli środki jakie zostały
naszej Izbie zwrócone ze zlikwidowanego
Funduszu Inwestycyjno-Remontowego
Adwokatury (FIRA). Środki te będę mogły być wykorzystane na – w zależności od wariantu umowy z bankiem – albo
na tzw. wkład własny, albo na niezbędne
prace adaptacyjne (malowanie, organizacja sieci teleinformatycznej i serwerowni,
malowanie, adaptacja piwnicy, pielęgnacja ogrodu) .
Naturalnym w tym kontekście jest py-

tanie czy zweryfikowaliśmy jako Rada
nasze zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu i skąd one będą pochodziły? Jest sześć niezależnych źródeł: dodatkowe wpływy z komercjalizacji naszej
obecnej siedziby oraz oszczędności jakie
poczynimy organizując zajęcia dydaktyczne na aplikacji adwokackiej w nowej
siedzibie rezygnując z najmu sal – czyli
tzw. usług obcych, zmniejszenie zaległości w płatności składek samorządowych,
wykorzystanie rezerwy budżetowej pozostawionej na nieprzewidziane wydatki,
wykorzystanie rezerwy budżetowej pozostawionej na nieprzewidziane wydatki związane ze szkoleniem aplikantów
adwokackich oraz nasze oszczędności.
W szczegółach przedstawia się to w następujący sposób:
- obecnie wpływy z najmu lokali użytkowych znajdujących się na parterze naszej nieruchomości wynoszą 16.000
zł miesięcznie, czyli rocznie 192.000,zł. Biorąc pod uwagę położenie naszego budynku, jego wielkość zakładamy,
że w przypadku jego wynajęcia w całości przychody zwiększyłyby się do kwoty 25.000,-zł miesięcznie, a w skali roku
do 300,000,-zł. Nie możemy jednak całej sumy przeznaczyć na obsługę kredytową, ponieważ obecnie uzyskiwane

wpływy są wydatkowane na potrzeby realizacji zadań własnych samorządu. Do
naszej dyspozycji pozostanie więc tylko nadwyżka na obecnie uzyskiwanymi przychodami czy kwota ok. 9000,zł miesięcznie, a w roku 108,000,zł. Ze
względu na niepewność co do tego jak
szybko udałoby się skomercjalizować
siedzibę, te kwoty nie zostały przez nas
wzięte w planowaniu zakupu nowej siedziby dla Izby.
- zaległości w płatności składek samorządowych i opłat związanych z Ośrodkiem Wypoczynkowym w Grotnikach
wynosi obecnie znów ponad 200.000,zł. Przygotowując budżet na rok 2014
(w grudniu 2013 poziom zadłużenia był
podobny) poczyniliśmy założenie, że zadłużenie zmniejszy się – wskutek zwiększenia ściągalności składek- do 90 tys.
złotych. Teoretycznie, więc zwiększenie
poczucia wspólnoty, tych kolegów, którzy
nie płacą składek regularnie spowodowałaby, że wpływy do Kasy Izby zwiększyłyby się o ok. 110 tys. złotych rocznie;
- oszczędności jakie możemy osiągnąć
rezygnując z wynajmu sal na szkolenia
aplikantów przy uwzględnieniu obecnego poziomu wydatków wynikającego
z preliminarza budżetowego na rok 2014
i faktycznie już poniesionych kosztów to

kwota co najmniej 90.000,- rezerwa budżetowa na rok 2014 wynosi 46.150,- zł., a rezerwa związana ze
szkoleniem aplikantów adwokackich wynosi 139.500,-zł I obie rezerwy nie została jeszcze dotychczas wykorzystane,- posiadamy obecnie lokaty w wysokości po 300.000,- zł każda oraz środki
na funduszu powierniczym w wysokości
129.350,00 zł ,Sumując: rezerwy , oszczędności na
wynajmie sal, zmniejszenie zaległości
w płatności składek nawet bez wykorzystania posiadanych oszczędności – daje możliwość zaciągnięcia kredytu i jego obsługi finansowej przy 6%
odsetkach (najwyższych obecnie stosowanych) na poziomie blisko 3 mln. złotych . Nowa siedziba ma kosztować
mniej to znaczy 2.228.000,-zł. Z przeprowadzonych symulacji wynika więc,
że zaciągnięcie kredytu w wysokości ok
2.200.000, zł – 2.300.000, zł nie spowoduje podwyższenia składki, którą płacimy i nie wpłynie w znaczący sposób na
finasowanie zadań własnych samorządu (finasowanie działalności poszczególnych komisji).
Zakup nowej siedziby pozwoli nam realizować, bez przeszkód lokalowych,
wszystkie te funkcje samorządu, które są jego powinnością – zaczynając od
szkolenia aplikantów, prowadzenie zajęć
szkoleniowych dla adwokatów, zapewnienie godnych warunków dla sądownictwa dyscyplinarnego, a także odpowiednich warunków pracy biura ORA . Zakup
nowej siedziby to nie myślenie ponad
stan to rozsądny zabieg racjonalnie myślącego środowiska.
adw. Dariusz Wojnar

