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Uchwała nr.2J..l2017

Rady Nadzorczej

Sp łdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka'' z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23.10.2017 roku

w sprawie: zatwierdzeria wysokości nowej stawki miesięcznej odpisu na fundusz

remontowy dla nieruchomości zabudowanej SpÓłdzielni ptzy ulicy

CzapIa 2l w Poznaniu;

s1
Działając w oparciu o przepisart. 4lpl<t.2 orazo przepisart.6 ust.3

ustawy o spÓłdzielniach mieszkaniowych, a takłie o $ 33 pkt. 18 Statutu

SpÓłdzielni, Rada Nadzorcza SpÓłdzielni ustala nową wysokośÓ odpisu

miesięcznego na fundusz remontowy dla nieruchomości zabudowanej SpÓłdzielni

przy ulicy Czapla 2l w Poznaniu, tj.:

. dla lokali (mieszkalnych jak i usfugowych) w wysokości: 2,3O zł' l m2

powierzchni uzytkowej lokalu,

. dla miejsc postojowych zrajdujących się w hali garaŹowej na w/w

nieruchomości w wysokości: 9,00 zł od jednego miejsca postojowego.

Stawka odpisu miesięcznego na fundusz remontowy dla w/w nieruchomości

w wysokości wskazanej w pkt. l obowipuje od dnia0l.02.2018 roku.

Rada Nadzorcza SpÓłdzielni zobovnryuje Zarz4d SpÓłdzielni do pisemnego

poinformowania wszystkich osÓb ktÓrym przysfugują prawa do lokali / miejsc

postojowych posadowionych w budynku na w/w nieruchomości o zmianie

stawki miesięcznej odpisu na frindusz remontowy oraz o przyczynach tej zrriany.
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tJchw ałę podjęto w głosowaniu zrykJym: .,&..

Uchwała obowiązuje Z dniem jej podjęcia.
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IJzasadnienie

Zmiana doĘchczasowej stawki miesięcznej odpisu na fundusz remontowy

dla nieruchomości zabudowanej SpÓłdzielni przy ulicy Czap|a 21 w Poznaniu

z dotychczasowej w wysokości: I,80 zł. l m2 na nową w wysokości.. 2,3O zł / rr2
powierzchni uzytkowej lokalu oraz z wysokości 8,00 zł. na 9,00 zł za

miejsce posĘowe podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia planowanych

od 2018 rok remontÓw polegających m.in. na:

. remoncie tarasÓw - szacowany koszt: 225.000,00 zł',

- remoncie elewacji (tynkowanie i malowanie - powierzchnia 3.100 m2) szacowany koszt:

651.000,00 zł,

- remoncie balkonÓw (61 sztuk) - szacowany koszt: 183.000,00 zł,

. wymianie systemu domofonÓw wraz z słuchawkami . szacowany kosf: 59.000,00 zł,

- remoncie hal gar olvych (3 - hale) . szacowany koszt: 60.000;00 zł,

- modemizacji oświetlenia klatek schodowych - m.in. wymiana na lampy typu LED.
16 klatek . szacowany koszt: 46.080,00 zł.,

. malowanie drzwi wejściowych klatek schodowych - 15 klatek . szacowany koszt:

|2.450,00 zł',

- ujednolicenie dostępu do pomieszczeit technicznych - szacowany koszt: |2.0OO,OO zł,

Łączny koszt planowanych remontÓw na w/w nieruchomości szacuje się na kwotę:

I.257.530,00 zł.

w tym miejscu wskazać naleiy, iz na koniec grudnia 2016 roku saldo korrta funduszu

remontowego prowadzonego dla w/w nieruchomości było ujemne i wynosiło: - 76.433,54

zł.. Mając na uwadze ujemne saldo konta na funduszu remontowego dla w/w

nieruchomości na koriiec grudnia 2016 roku, jak rÓwnieŻ ptognozowany ujemny wynik na

koniec 20t7 roku, a takźLe powyżej przedstawione dalsze potrzeby remontowe budynku

koniecznym jest podniesienie dotychczasowej stawki odpisu miesięcznego na fundusz

remontowy do kwot wskazanych w $ 1. Powyższa nniana ptzyczyni się do wzrostu

zakładanego rocznego wpływu na fundusz remontowy o kwotę: 6t.623,66 zŁ

(zakładany vypływ rcczny na firndusz remontowy przy nowych stawkach odpisu

wyniesie 288.062,44 zł), co powinno skrÓcić czasreatizacji niezbędnych remontÓw do około

6lat.



stąd też' Rada Nadzorcza Spółdzielni uanała wnigsęk Zarządu Spółdzietni

o podrryższenie stawki miesięczrrej odpisu na fundusz remontowy dla w/w

nieruchomości za w peŁri uzasadniony i podjęła niniejszą uchwałę.

Sekrętam, Rady Nadzorcz.ej: Przew

Krystyna Kruszewska


