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Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

Członkowie:

wg załączonej |isty obecności

Zarzqd:

Prezes Zarzqdu

- Dorota Falkowska

Członek Zarzqdu
Prawnicy:

- Grzegorz Maćkowiak

Przemysław Barański

Marcin Barański
Katarzyna Średzka

Michał Sobczak

Pracownicy: Główna Księgowa. Maria okarma
Dariusz Kowalewski
Porządek Walnego Zgromadzenia w załqczeniu.
Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia:
Ad 1.

obrady Wa|nego Zgromadzenia rozpoczyna Przewodn iczqcy Rady Nadzo rczej, p. Dariusz Wa|kowiak,
który wita zebranych i przystępuje do punktu pierwszego porzqdku obrad - wyboru Prezydium
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Na podstawie zgłoszonych kandydatur oraz w wyniku głosowania sktad Prezydium uksztaftował się
następujaco:

o
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Przewodniczqcy - p. Dariusz Wa|kowiak
Z-ca Przewodniczqcego

-

p. Robert Jenerowicz

Sekretarz - p. Krystyna Kruszewska
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Ad 2.
Zgodnie z punktem 2 porzqdku obrad Przewodniczqcy WaInego Zgromadzenia
przedstawia najważniejsze pu nkty Regu|a m in u obrad Wa lnego Zgromadzen ia.

-

p. Dariusz Wa|kowiak

Ad 3.
Przewodniczqcy Wa|nego Zgromadzenia czyta porzqdek obrad Wa|nego Zgromadzenia
gtosowanie nad przyjęciem porzqdku obrad:

Za:

32

Przeciw:

0

i

zarzqdza

Wa|ne Zgromadzenie przyjęło porzqdek obrad.

Ad 4.
Zgodnie z punktem czwartym porzqdku obrad, Walne Zgromadzenie przystępuje do wyborów Komisji
Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczqcy prosi zebranych o zgtaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej'
Zgłoszono

ka

ndydatu ry:

o

p. Lech Pawłowski(wyraża zgodę)

o

p. Tomasz Biaty (wyraża zgodę)

o

p. Łukasz Grobelny (wyraża zgodę)

Przewod nicz qcy zarzqdza głosowa n ie nad składe m Kom isji Skrutacyjnej:

Za:
Przeciw:

Skta d Ko m isji

25

0

skrutacyjnej

p

rzyjęto jed nogłośnie.

Następnie Przewodniczqcy

prosi

zgromadzonych

o

podanie trzech kandydatur

Wnioskowej. Zgtoszono następujqce osoby:

o

p.

o

p. Aleksandra Różańska (wyraża zgodę)

o

p. Lidia Szymańska (wyraża zgodę)

Przewod

Anna Sierpińska(wyraża zgodę)

n ic

zqcy zarzqdza głosowa n ie nad składe m

.29
Za:
Przeciw: 0
Skład Komisji Wnioskowej przyjęto jednogłośnie.
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Przewodniczqcy WaInegoZgromadzenia poinformował zebranych, iż wnioski do Komisji Wnioskowej
można sktadać do zakończenia punktu 9 obrad.
Ad 5.
Przewodniczqcy WaInego Zgromadzenia prosi Komisję Skrutacyjnq o odczytanie sprawozdania.
Komisja ukonstytuowata się następujaco:
Przewodniczqcy:

Lech Pawłowski

Sekretarz:

Tomasz BiaĘ

Członek:

Łukasz GrobeIny

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdza, że uprawnionych
zebraniu jest 1614 osób, natomiast obecne sq 32 osoby.
Przewod niczący dziękuje za przedstawione

sp

rawozda

n

do

wzięcia udziatu w dzisiejszym

ie.

Ad 6.

-

p. Urszu|a Wietrzyk informuje, iż badane przez niq sprawozdanie finansowe
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne d|a oceny sytuacji majątkowej i finansowej
SpółdzieIni, zostało sporzqdzone zgodnie z zasadami rachunkowości, przepisami prawa
Biegty Rewident

i postanowieniami statutu SpółdzieIni.

Następnie biegta przedstawia w formie slajdów

.
r
o
o
o

:

ana|izę aktywów bilansu,
analizQ pasywów bi|ansu,
ana|izę rachunku zysków i strat,
ana|izĘ ptynności
anaIizę sprawozdawczości izarzqdzania oraz pozostałe wskaźniki.

Biegła poinformowała,ii w księgach Spółdzie|ni w 20]-6 roku ujęto ostateczne roz|iczenie inwestycji
rea|izowanych w |atach L99f - 2004, ostateczne rozliczenie tych kosztów nastqpito w |atach 2005-

2006' Kwoty nadptat wktadów wynikajqce z roz|iczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym u|egły
przedawnieniu' Na skutek przeprowadzonych przez SpótdzieInię weryfikacji rozIiczeń nadpłaty
w kwocie 5.465.000,00 zł i niedoptaty w kwocie 7. 950.000,00 zł zostaty spisane, co przyczyniło się do
powstania straty bi|ansowej. W wyniku podejmowanych przez Zarzqd trafnych decyzji, ostatecznie
zakończono rozliczenia inwestycji reaIizowanych w |atach L992 - 2oo4'
Ad 7.
Sprawozdanie Zarzqdu z działalnościSpÓłdzielniw 201.6 roku przedstawia PrezesZarzqdu

-

FaIkowska, omawiając kolejno:

.

o
.
.
o
.

skład osobowy Zarządu,
stan zatrudnienia

,

zmianę siedziby Spółdzie|ni i jej zakup,
i|ośćodbytych posiedzeń Zarzqdu oraz podjętych na tych posiedzeniach uchwał,

proces weryfikacji ostatecznych roz|iczeń kosztów inwestycji SpótdzieIni

,W;J &K
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$

p. Dorota

l;

informacje dotyczqce zmian w liczbie członkóW , przeprowadzonych przez Spółdzielnię
przetargach, podpisanych umowach najmu oraz i|ości aktów notaria|nych sprzedaży |ub
da rowizny spółdzielczych własnościowychpraw oraz od rębnych własności,
a

sytuację fina nsowq SpółdzieIni,

a

wyni ki pracy Działu Usta nawia nia od rębnej Własności,

a

kwestie dokończenia inwestycji położonejprzy u|. Wojskowej 1.(p|anowany termin
zakończenia prac budowlanych to koniec |ipca 2017 roku),

a

przeprowadzone na poszczegó|nych |okaIizacjach prace remontowe i naprawcze,

a

wyniki prowadzonej windykacji należności.

Następnie Kierownik Działu Eksp|oatacji Technicznej, p. Dariusz Kowalewski przedstawia w formie
s|ajdów przeprowadzone w bieżqcym roku prace remontowe na poszczegó|nych IokaIizacjach
Spółdzielni.

Przewodniczqcy Zebrania dziękuje
za wystqpienia.

p.

Dorocie Falkowskiej

i p.

Dariuszowi Kowalewskiemu

Ad 8.

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, p. Dariusz WaIkowiak informuje, że podczas ubiegłorocznego
Wa|nego Zgromadzenia wybrano nowych członków Rady Nadzorczej, wobec powyższego w 2016 roku
funkcjonowały dwie Rady Nadzorcze. Następnie prosi p. Roberta Jenerowicza obecnego
1-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawozdania z działaInościRady
Nadzorczej za rok 2016.
P. Robert

Jenerowicz omawia kolejno:

o
o
.
o
o
o

skład osobowy Rady Nadzorczej,
i|ośćodbytych przez Radę posiedzeń oraz podjętych na tych posiedzeniach uchwał,

najważniejsze zagadnienia będqce przedmiotami posiedzeń Rady,
bieżqcQ sytuację finansowq SpótdzieIni

koszty funkcjonowania Rady,
ana|izQ pracyZarz4du SpółdzieIni.

W zwiqzku z pozytywnq ocenq sytuacji Spółdzie|ni oraz działalnościZarzqdu, Z-ca Przewodniczqcego
Rady Nadzorczej wnioskuje do WaInego Zgromadzenia o udzie|enie Zarzqdowi absolutorium.
Ad 9.
Przewodniczqcy otwiera dyskusję w sprawach objętych porzqdkiem obrad w punktach

6 _ 8.

Pan Jarosław Kaptański (Umińskiego) z|oŻvt pismo doZarzqdu z prośbąo odpowiedźnatrzy pytania.

Pytanie

1:

przedstawienie obowiqzujqcej uchwaty Wa|nego Zgromadzenia o najwyższej dozwo|onej
wysokościzobowiqzań, jaki był najwyższy poziom zaciqgniętych kredytów w roku 2ot6?
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Odpowiada Pani Prezes Dorota Falkowska:

bilans otwarcia zobowiqzań kredytowych to 243.879,00zt i to sq dwa kredyty zaciqgnięte
3 |ata temu na wykup gruntów przy u|. Umińskiego 8, 9, 10 i ul. Grunwaldzkiej L65-I73,
jest uchwała Zebrania
obowiqzujqcq uchwałq o najwyższej dozwolonej wysokościzobowiqzań
Przedstawicieli z 2005 roku pozwa|ajqca na zaciqganie zobowiązań na poziomie 5 milionów
złotych. Na koniec 201-6 roku zobowiązania kredytowe Spółdzielni wynosity ftL'323,00 z|.
Pytanie 2:

Przedstawienie składników funduszu zasobowego i ich wartości księgowej?
odpowiada Główna Księgowa Pani Maria okarma:
Fundusz zasobowy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11.880'387,66 zł z czego:

o
o
o

7.7O7.564,852t- stanowi fundusz zasobowy nagromadzony w wyniku
systematycznego przeznaczania nadwyżki biIansowej na ten ce|,
1.357.085,81zł

- stanowi wartośćmajqtku nieodpłatnie otrzymanego,

stanowi wartośćfunduszu aktua|izacji wyceny środków trwaĘch na
skutek ustanawiania odrębnej własnościlokaIi,
649.173.76z|

-

253.501,10zł

- wpisowe,

L.gL3.o6f,L4zł - stanowi uzgodnienia majqtku członków finansowanego wktadem
budow|anym ( zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości - uchwa|a nr |fo15|,
przy uwzg|ęd nien iu fu nd uszu a ktua Iizacji środków trwałych.
Pytanie 3:

wyjaśnieniena czym po|egała modernizacja insta|acji wodnej

i

grzewczej

w

budynku

przy u|. Umińskiego 9 w 2016 roku, oraz koszt jej wykonania?

odpowiada Członek 1arządu Pan Grzegorz Maćkowiak:

W 2016 roku przeprowadzono prace dotyczqce remontu insta|acji wodnej i grzewczej w
podpionowych,
budynku przy,ul.,Umińsklego 9A i 9B, po|egajqce na: wymianie zaworów

płukaniu
wymianie kolektora ciep|nego, zaizo|owaniu wymienionych odcinków kolektorów,
.
Był to remont
izoIacji. Koszt remontu wyniósł 3.352,oo zt klatka 9A, 3.755,00 zł - klatka 9B.
podwyższajqcy

ja

kośćistn i ejqcej

Jarosław Kapłański (Umińskiego)

i

n

sta

I

a

cji.

:

czy byty poprawki w regu|aminie roz|iczeń ciepła, co wynikato ze sprawozdania
Nadzorczej, ponieważ na stronie internetowej nie ma nowego regulaminu?

ń

(I'

Rady

odpowiada Cztonek zarzqdu Pan Grzegorz Maćkowiak:

-

ze zmianq
tak, były poprawki, zmiany po|egały na dostosowaniu rozliczeń zwiqzanych
kotłowni gazowych na węzty ciep|ne.
na stronie internetowej, jeś|inie
Przewodniczqcy Wa|nego Zgromadzenia proponuje, aby sprawdzić
ma nowego regulaminu, należy go zamieścić.
(Wojskowa 9):
Pani Prezes Dorota FaIkowska odczytuje pytanie p. Haliny Siwińskiej

odrębnej
proszę o informację co jest przyczyna tak długiej zwłoki w sprawie ustanawiania

własnościdla mieszkańców przy u|. Wojskowej
(za

powiedź sfi

na Iizowa

9i

kiedy nastqpi przeniesienie praw

nia od rębnej własnościpie rwszy kwa rtał 20t7 r,)?

Odpowiada Pani Prezes Dorota Falkowska:
byto założyćosobną księgę wieczystq
nie ma spowo|nienia ze strony Spółdzie|ni, gdyż trzeba
toczy się inwestycja dokańczania Wojskowej 1, obecnie

d|a ha|i garażowej, równo|egle
na rzecz Państwa służebność
otrzyma|iśmy zgodę od Rady Nadzorczej na ustanowienie
nagrunciepodbudynkiemnr1wceludojściadośmietnika,jakrównieżdojściadobudynków
i pozostaĘch insta|acji. Uzyska|iśmyzgodę firmy Dator na dokonanie wpisów w księdze
wieczystej,jakty|kozostanqujawnione,rozpoczniemyproceswyodrębniania.

Ad 10.
porzqdku obrad
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przejściedo punktu 10
uchwał. Kolejno czyta projekty uchwał, poddajqc je pod gtosowanie.

a)

podjęcie

Spółdzie|ni za rok
Gtosowanie nad uchwała Ws. zatwierdzenia 5prawozdania finansowego
2016:

Za:
Przeciw:

f7
0

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzie|niza rok

b)

-

f0L6.

uchwała nr

1.

Spółdzielni
Głosowanie nad uchwałq ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z działa|ności
za rok 2016:

Za:
Przeciw:

27

0

Zatwierdzono sprawozdanie Zarzqdu SpółdzieIni

c)

-

uchwała nr 2.

Zarzqdu za rok 2016:
Głosowanie nad uchwatamiws. udzielenia absolutorium członkom

.

Głosowanie

za

udzie|eniem abso|utorium Prezesowi

Zarzqdu

Pani

Dorocie

Falkowskiej:
7a:

Przeciw:

Udzielono absolutorium

.

28
0

-

uchwata nr 3'

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkowi Zarzqdu
Maćkowiakowi:
I

I
ti

t:

Jlt\
I

\

-

Panu Grzegorzowi

l'

Za:

Przeciw:

28
L

Udzielono absolutorium

-

uchwata nr 4.

Gtosowanie nad uchwałq Ws. pokrycia straty bi|ansowej SpółdzieIni

d)

z

za rok

2016

funduszu zasobowego:

z8

Za:

Przeciw:

L

Pokryto stratę bi|ansowq Spółdzielni za rok 2016 z funduszu zasobowego

-

uchwata nr 5.

Ad 11.
Przewodniczqcy WaInego Zgromadzenia informuje zebranych
obrad

o przejściudo punktu 11

porzqdku

- wo|ne głosy i wnioski.
(św.Rocha 19)

Marlena Kwiatoń-Wrób|ewska

Pytanie do p. Urszu|i Wietrzyk czy możemy zmienić audytora? (pytanie btędnie skierowane,
p' Biegła o tym nie decyduje)
Dlaczego nie można się spotkać z Paniq Prezes od dwóch miesięcy?

Odpowiada Pani Prezes Dorota Falkowska:
jestem otwarta na spotkania z cztonkami Spółdzie|ni, na ostatnio umówione spotkanie Pani
Kwiatoń.Wróblewska

n

ie przyszła.

Pani Kwiatoń -Wróblewska pokazuje fragment parapetu ze swojego mieszkania, wskazujqc na jego
kiepski stan i zarzuca Spółdzie|ni, iż remontuje ty|ko fasady budynków, które z tyłu się sypiq. Pokazuje
również pisma otrzymane od Spótdzielni, które zobowiqzuje się dostarczyć w kopi w terminie 7 dni,
jako załqcznik do protokołu' Przewodniczqcy Zebrania proponuje aby ta sprawa zostata załatwiona
indywiduaInie pomiędzy Członkiem a SpółdzieIniq.
Ad 12.
Komisja Wnioskowa ukonstytuowata się w następujqcy sposób:

o
o
e

Przewodniczqcy,-Anna Sie;pińska

Sekretarz*A|eksandra Różańska
Członek _ Lidia Szvmańska

Przewodniczqca Komisji odczytuje protokót Komisji Wnioskowej. lnformuje, iż w trakcie obrad
Walnego Zgromadzenia

e

do Komisjiwpłynęło6 wniosków:

Wniosek nr 1 (Jarosław Kapłański, Umińskiego) wprowadzenie poprawek do Statutu
i Regulaminu obrad Wa|nego Zgromadzenia tak by przy podjęciu uchwaty liczono głosy ,, za,,,
,,przeciw,, oraz ,, wstrzymujqcy się od gtosu,,,

il

li
I

il.,

,ł'

na 2018
Wniosek nr 2 (mieszkańcy loka|izacjiŚw. Rocha 19N) przyjęcie w planie remontowym
rok renowacji elewacji zewnętrznej budynku 19N,

-

Wniosek nr 3 (mieszkańcu Św. Rocha 19) oznaczenie kopert d|a osób niepetnosprawnych
oraz ustawienie znaku ograniczajqcego prędkośćjazdy na osiedIu,
Wniosek nr 4 (A|eksandra Różańska, Czap|a) o złożenie wniosku do Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w sprawie zagospodarowania terenu w sprawie ul' Czapla i Ugory
Wniosek nr 5 (Jarostaw Kapłański, Umińskiego)o wprowadzenie poprawek do regu|aminu
roz|iczania zuiyciaciepła na cele ogrzewania i przygotowania cieptejwody,
Wniosek nr 6 (Ha|ina Siwińska, Wojskowa) o udostępnieni na stronie internetowejSpółdzie|ni
wszystkich e|ementów sprowadzania finansowego za dany rok obrotowy, będqcego
przed m iote m zatwie rd ze n ia przez Wa ne Zg ro mad za n ie'
I

Adf2.
WaInym Zgromadzeniu
Przewodniczacy W imieniu Prezydium dziękuje zebranym za udział w
i zaprasza na Wa|ne Zgromadzenie w przyszłym roku.
Na tym zakończono obrady.

Załqczniki:

1..

Lista obecności

z.

Porzqdek obrad.

3.

lnformacja z badania finansowego Spółdzie|ni za rokfo1"6.

4.

Sprawozdanie Zarządu z działaInościSpótdzielni za rok 2016.

5.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

6.

Sprawozdanie i protokoły Komisji Skrutacyjnej.

7.

Protokół KomisjiWnioskowej.

Z.ca Pidewodniczqcego

l/*"ir-,
.t""

Poznań, dnia 05 czerwca 20].7 roku

Jenerowicz

fiil::"'-"'
usz Walkowiak

