Uchwała Nr !..
Nadzwyczaj nego Walne go Zgr om adzenia pp QtQlelni
Mieszkaniowej,,Wielkopolanka" z dnia 19. 10.2009r.
w sprawie: ustalenia zasad pokrywania niedopłatzłviązanych z lokalami

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wie1kopo1anka'' z siedzibąw Poznaniu,
działając na podstawie art.38 $ 1 pkt 2 ustawy - Prawo społ'dztelczę oraz $ 22 pkt 2 Statutu
Spółdzielni
w związkuz wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia26.06.2009r. o podjęcie uchwały w sprawie
ustal eni a zasad p okrywani a ni e d opł at zw iązany ch z |okdlami or az
prób
mając na wzg!ędzie prawną bezskutecznośó podejmowanych przez organy spółdzielni
oruz
uniewaznienia błędnych, ostatecznych rozliczeń dokonanychprzezpoprzednie Zarządy
uwzględniając okoliczności, w ktorych one powstały, jak równiez zasady słuszności'w celu
ostatecznego uregulowania na przyszłośóstanu prawnego' dotyczącego roz|iczęil inwestycji,
istniejącego pomiędzy członkami Społdzielni a Spółdzielnią
stanowi co następuje:

$1

CzłoŃom Społdzielni, wobec ktorych w wyniku ostatecznych roz|iczeń kosztów budowy

2006 stwierdzona została niedopłata, na podstawie niniejszej
uchwały nieuregulowane kwoty niedopłat zostaną odpisane w księgi rachunkowe, Z
zasttzezeniem ponizszych po stanowi eń.
sporządzonych w latach 2OO5

-

$2
1.

odpis następuje na pisemny wniosek członka Spółdzielni.

f. Termin do zł'oieniawniosku mija w dniu 3I marca 2011 roku.
jednego
a
Zarząd Spółdzielni podejmuje uchwałę o odpisie nie pózniej ntz w ciągu
J.
miesiąca od dnia wpływu wniosku.

$3

1. W odniesieniu do członków Spółdzielni, wobec których, w wyniku

ostatecznych
roz|iczen kosztów budowy sporządzonych w latach 2005 - 2006, stwierdzona zostaŁa
niedopłata oraz równocześnie nadpłata, niniejsza uchwała wywTze skutki plawne

v,ryłącznie pod warunkiem złoŻenta przez

nich indywidualnego

oświadczenia,

potrącą swą wierz1.telnośćwobec Spółdzielni z tytliu w/w nadpłaty
z wierzytelno Ścią Spótdzielni o zaspokoj enie niedopłaty.
oświadczenia, o których mowa w ust. I naleŻy złoiyi Zaruądowl Spółdzielni
w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w zycie nin. uchwały wg załączonego wzoru

w którym

2.

(załączniknr 1).

$4
Uchwała nie znajduje zastosowania:

a) do tych człoŃów Spółdzielni, ktotzy nie wnieśliw całoŚci wkładu budowlanego

określonego indywidualnie w umowie realtzacyjnej z Zaruądem Spółdzielni lub nie
wpłacili kwot wymaganych do otrzymaniaprzydziału spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu oraz jego objęcia,

b)

wobec osób, które zostaĘ wykluczone ze Społ.dzielni, w szczegó|ności ze względu na
uporczywe uchylanie się o d wykonywan ia zob owtązań wobec Spółdzielni.

$s
I|ekroć w niniejszej uchwale mowa jest o cztonkach Spótdzielni,naleŻy pTzęz to pojęcie
rozumieć równiez osoby nie będące członkami Spółdzielni' którym przysługuje
spót.dzielcze własnościoweprawo do lokalu lub prawo odrębnej własnościlokalu w jednej

z \oka|izacjt naleŻący ch do Spółd zie|ni, z zastrzeŻeniem $ 4 lit. b).

$6
Prognozuje się, ze w konsekwencji niniejszej uchwały powstanie strata bilansowa Spółdzielni
w wysokości do 9.000.000,00 zł.

$7
Uchwała wchodzi w iycie z dniem jej podjęcia'
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Z.caPrzęwodniczącego

iPrzewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Poznań,dnia.

...... r.

(imię, nazwisko, adres)

ZarządSpołdzielnl
Spółdzielnia Mieszkaniowa
,,Wielkopolanka" w Poznaniu

oŚWIADCZENIE o PoTRACENIU
Niniejszym oŚwiadczam,izw związkuzuchwałąWalnego Zgromadzenia Spółdzielni
.. w sprawie ustalenia zasad
Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka" w Poznaniu nr ..... z dnia
poĘwania niedopłat z:więany ch z lokalami

potrącam przysługującą mi względem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,.Wielkopolanka''
z tytułu nadpłaĘ stwierdzonej w wyniku
wierzytelnośćna kwotę
ostatecznych rozlriczeń kosztów budowy prowadzonej w latach .............. w oparciu o
/ następujące dokumenty:
umowę realizacyjnąz dnia
......, pochodzącą z tytułu niedopłaĘ
zwierzytelnością Spółdzietni na kwotę
stwierdzonej w wyniku ostatecznych roz|iczeń kosztów budowy prowadzonej w latach

(podpis)

* niepotrzebne skreślió
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