
Sprawozdani e Zarz4du z dziatalno ś ci Sp ółdzi elni M i eszkaniowej
,,Wielkopolanka" w Poznaniu za20L6 rok

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Skład osobowy Zarządu:
od dnia 01.01.2016r. do dnia 31,12,2016r. Spółdzielnię reprezentował Zarząd
w składzie: p. Dorota Falkowska - Prezes Zaruądu, p. Grzegorz Maćkowiak _
Członek Zarządu,

2. Zatrudnienie w Spółdzidrni na koniec 2016 roku kształtowało się na poziomie
24 osób. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnione były 24 osoby'
W ogólnej liczbie zatrudnionych 23 osoby zatrudnione są na stanowiskach
umysłowych oraz l osoba na stanowisku fizycznym. W roku 2016 nawiązano
stosunek pracy z 2 osobami, zatrudnionymi na etatach umysłowych, w tym
z jedną osobą w celu zastępstwa pracownika przebywapcego na urlopie
macierzyńskim' Przeciętne zatrudnięnie za rok 2016 kształtowało się na
poziomie 23,75 osoby.

3. od 1 stycznia2016 roku Spółdzie|niazmieniła siedzibę. Nowa siedziba mieści
się w biurowcu przy ul. Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu. Z satysfakcj4
informujemy, Że z dniem 28,03'2017r, Zarząd za zgod4 Rady Nadzorczej
nabył na własność wynajmowane do tej pory powierzchnie biurowe' Jest
to kolejny przejaw stabilizacji sy.tuacji finansowej Społdzielni'

REALIZACJA ZADAŃ srAruTowYcH ZARZĄDa w RAMACH
STRUKTURY wŁAD z sP DŁDZIELNI

W okresie od 01.01'20l6r. do 3|,|2.20|6r, Zarząd Spółdzielni odbył
18 posiedzeń, na których podjętych zostało 579 uchwał, z częgo 556 uchwał
dotyczyło ostatecznego roz|iczenia kosztów budowy lokali bądż. miejsc
postojowych, zgodnie z lchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z 2013 roku. Dotyczyły
one lokalizacji:

. Dolina5-8,

. 'Grunwaldzka 38B,

. Naramowicka 203,205,

. Umińskiego8_10,

. Św. Rocha 19,

. Dalemińska 6-12lMołdawska/ Morawska'

. Wybickiego l2lPrądzyńskiego 15,

. Wybickiego 13114,

. Czechosłowacka 7}7lNizinna2,

. Leszka 3ll Witosława 3/ Sędziwoja 4,

. Wojskowa 9F, 9G, 9H,

. Os. Na Murawie 3-13
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. Górna Wilda 83
r Grunwaldzka 165-173

' Wilczak 12

' Mostowa 35
. Modra 17

Na przestrzenni dwóch lat Spółdzielnia zweryfikowała 878 lokali i miejsc postojowych' które
posiadały niedopłaty wkładu budowlanego. Łączna kwota niedopłat dla tych lokali
wynikająca z błędnych roz|ic,zęi z 2005 roku wynosiła |2'37I.083,00 zł. Ponownie
przeprowadzone roz|iczenia kosztów budowy na wszystkich lokalizacjach potwierdziły, Że

762|oka|e i miejsca postojowe wniosły wymagany wkład budowlany. Natomiast 109 lokali
posiadało niedopłaty wkładu budowlanego w łącznej wysokości 526.265,66 zł. Spośród l09
lokali' 41 uzupełniło wkład budowlany, natomiast 15 rozł.oŻyło spłatę na raty.

ilI. SYTUACJA CZŁoNKowSKA

Informacj a dotycząca liczby członków.
Liczba członków na dzień 3 I,12.20 1 6r. wynosiła 1' 63 9 osob.

W okresie od 01'01.2016r. do 3I,12.2016r. przystąpiło do Spółdzielni
4 nowych członków, a 56 osób zrezygfiowało z czł.onkostwa w Spótdzielni.
Informacja o przeprowadzonych przez Spółdzielnię przetargach.
Spółdzielnia w 2016 roku przeprowadziła I przetarg ofertowy na zakup
miejsc postojowych połozonych w podziemnych halach garaŻov,rych

przy ulicy Konfederackiej 9, Grunwaldzkiej 165, Grunwaldzkiej 38B,
Naramowickiej 203, Sw. Rocha 19, Szamarzewskiego 44 i Wybickiego I3lI4
oraz zabudowane działki nr 5122 połozonej przy ul. Murawa w Poznaniu.
W terminie określonym w ogłoszeniu' do Spółdzielni nie wpłynęła iadna
oferta przetargowa.

Informacja o podpisanych przez Spółdzielnię umowach najmu.
Spółdzielnia w 2016 roku podpisała 16 umów najmu, w tym 11 umów najmu
miejsc postojowych, 3 umowy najmu pomieszczeń gospodarczych oraz
2 umowy najmu powierzchni reklamowych.
Informacja o ilości aktów notarialnych sprzedażyldarowizny
spółdzielczych własnościowych praw oraz odrębnych własności.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku do Spółdzielni wpłynęły 63 akty

notarialne sprzedaiyldarowizny społ.dzie|czych własnościowych praw do

lokali oraz 35 aktow notarialnych sprzedaŻyldarowtzny odrębnej własności
lokali.

SYTUACJA F'INANsowA SPÓŁDZIELNI

Na dziert 3I.12'2016r, bilans sprawozdania finansowego zamyka się Sumą

aktywów i pasywów na kwotę 153.918.246,67 zł'
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Na pozostałej działalności gospodarczej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia
2016 roku do 3l grudnia 20l6 roku Spółdzielnia uzyskała stratę netto w kwocie
2.182,478,89 zł.

W 2016 roku Spółdzię|nia regulowała swoje zobowiązania terminowo.
Za najtstotniejsze elementy zagroŻeń z:wiqzanych z dział'a|nością Spółdzielni
uznajemy:

wydłuzenie się procedury ściągania nalezności, wynikające z opieszałości
postępowań sądowych,

wysoką kapitałochłonność trudnych do przewidzenia remontów, wynikaj4cych
z niena|eŻyle go wykonani a prac budowl anych w pro ce s i e inwestycyj nym,
wzrost kosztów zwtązanych z opł'atami za centta|ne ogrzewania, wodę, podatki
otaz Zm:ran dotyczących Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniolvych
mozliwość pogorszenia się jakości regulowania bieŻących opłat

eksploatacyjnych.

DZIAŁ USTANAWIANIA oDREBNEJ WŁASNoŚCI

1. W roku 2016 wpłynęło 48 wniosków o przekształcenie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalr.r/miejsca postojowego w prawo odrębnej
własności. Łącznie do 31.12'2016 roku wpłynęło l.595 wniosków (46,7%).

Do 31 .|2.f0I6 roku zawarto 1,149 aktow notarialnych ustanowienia odrębnej
własności dla lokali, miejsc postojowych, domów jednorodzinnych lub
dwurodzinnych, z czego w 20|6 roku podpisano 68 umów notarialnych.
Przekształcenia lokali mieszkalnych i miejsc postojowych dotyczyły
wszystkich lokalizacji za wyjątkiem tych, na których toczą się postępowania
w sprawie wykupu części nieruchomości, d. Leszka _ Witosława _ Sędziwoja,
Czechosłowackiej _ Nizinnej oraz Wojskowej 14. .lD w związku z trwającą
inwestycją. W roku 2016 zakonczono procedurę przygotowania lokalizacji
przy ul, Wojskowej 9F,9G,9H do ustanawiania odrębnej własności lokali
Kontynuacja splaw terenowo _ prawnych na lokalizacjach (sprawy rozpoczęte
w poprzednich latach):

Czechosłowacka 12l - Nizinna 4 sprawa wykupu części
nieruchomości, na której posadowiony jest fragment budynku
Spółdzielni. W maju 2007r, Spółdzielnia złoŻył.a wniosek o wszczęciu
postępowania umozliwiaj4cego nabycie części działki nr I57 przy
ul. Czechosłowackiej. Przez okres 10 lat Miasto Poznań informowało
Społdzielnię, ie przedmiotowa działka objęta jest postępowaniem
zwrotowym i nie jest mozliwe dysponowanie przedmiotową
nieruchomością. W marcu 20|7r. Spółdzielnia otrzymała pismo, w
którym to Miasto Poznan informuje, Że przedmiotowa działka stanowi
jego własność i obciqŻyło Spółdzielnie opłatą Za bezumowne
korzystanie z gruntu powierzchni 248 m2' Sp'a*dzenie zapisów w
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księdzewieczystej zajęło Miastu 10 lat. obecnie Spółdzielnia oczekuje

na odpowiedŹ w sprawie przedstawionej przez nas propozycji podziału

i nabycia działki gruntu.

Leszka 31 _ Witosława 3 - Sędziwoia 4 - Sprawa wykupu od Miasta

części nieruchomości gruntowej' na której wybudowana została

niewielka częśó budynku przy ul. Leszka 31A - 31L. Spółdzielnia w

czerwcu 2013r., skierowała do Sądu Rejonowego w Poznaniu pozew

o nakazanie złoŻenia oświadczenia woli, dotyczącego przeniesienia na

rzecz Społdzielni części zajmowanej działki o pow. 30m2,

przedstawiając m.in. opinię biegłego sądowego dotyczącą mozliwości
dokonania podziału działki na|ez4cej do Miasta Poznania. Sąd w 2014

roku wyznaczył biegłego sądowego, który sporządził opinię w lutym

20I5r' dotyczącq mozliwoŚci podziału Zaproponowanego przez

Społdzielnię. Biegły sądowy w opinii wskazał inną propozycję

podziałową, polegającą na wydzieleniu większej powierzchni

obejmującej ,,opaskę'' 5m przy budynku, wraz z wydzieleniem części

działki, na ktorej zreaIizowano wjazd do garazu. Spółdzielniavtyraz1ła
zgodę na taki podział. Biegły sądowy na podstawie decyzji S4du

Rejonowego zobowiązany został do dokończenia sporządzenia opinii
i zł'oŻenia jej w Sądzie. Potwierdził w niej mozliwość podziału zgodnie

ze wstępnym projektem podziału, w wyniku czego powstaną dwie

działki o łącznej powierzchni 89 ffi2, które po prawomocnym

postanowieniuprzył'ączyć naleŻy do działki, na której posadowiony jest

budynek przy ul. Leszka 31. Sporządzenie opinii uzupełniającej zajęł'o

biegłemu 14 miesięcy. W tym okresie SpółdzielniazłoŻyła 3 monity do

Sądu.

Przekształcenie prawa uz}tkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości:
. Św. Rocha 19''o'' - Społdzielnia zł'oŻyła wniosek w Urzędzie

Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami
o przekształcenie prawa uz1.tkowania wieczystego gruntu

w prawo własności, reprezentując właścicieli: 7 lokali

mieszkalnych, 4 miejsc postojowych posiadających

spółdzielcze własnościowe prawo' oruz 9 właścicieli lokali

mieszkalnych, 6 miejsc postojowych z ustanowioną odrębn4

własnością. UM WGN w dniu 1 czerwca 20|5 r. przedstawił

pisemnie warunki flnansowe przeksztatcenia lokali i miejsc
postojowych z równoczesnym wymogiem ich potwierdzenia

w formie złoienia deklaracji. Do końca roku 2015 deklaracji nie

złoŻy|i właściciele jednego lokalu i miejsca postojowego' co

skutkowało brakiem wydania decyzji o przekształ'ceniu prawa

uzytkowania wieczystego gruntu w plawo własnoŚci. W roku

2076, Spółdzielnia zł'oŻył.a w Samorządowym Kolegium



VI.

odwoławczym zaŻa|enie na postanowienie UMP WGN
ztównoczesnym wnioskiem o jego uchylenie. SKo w Poznaniu
po rozpoznaniu wniosku Spółdzielni uchyliło zaskarŻone
postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi I instancji.

INWESTYCJE

Jedyną niedokończoną inwestycją Spółdzielni jest nieruchomośó przy
Wojskowej 1. W 2015 roku Spótka Dator dokończyła budowę ha|i garaŻowej pod

budynkami 9F, 9G. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na uzytkowanie w dniu
2 częrwca 2015 roku.

Spółdzielnia w dniu 18 marca 2016 roku podpisała anęks do aktu notarialnego,

w którym to spółka Dator doprecyzowała termin dokończenia budynku nr I ptzy

ul. Wojskowej. Prace budowlane obecnie trwają. Termin przeniesienia własności

natzęcz spółki Dator ustalono do dnia 1 paŹdziern1ka2018 roku.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓw NłIEsZKALNYCH

Wpłaty na fundusz remontowy w 2016 roku wyniosły 2,995.333,39 zł. Na
działalność remontową Łącznie wydatkowane zostało 3.016.588,16 zł.
W ramach wydatkowanych środków przeprowadzone zostały pracę remontowe,
dotyczące zarówno prac konserwacyjnych niezbędnych do utrzymania budynków
w prawidłowym stanię technicznym jak i prac o szerszym zakresie, polegających
na naprawiebqdź wymianie zniszczonych elementów większej części budynków.
Przeprowadzono remonty:

. balkonów, tarasów, e|ewacji - Naramowicka 203 i f05, Dalemińska 10,

Dolina 58, 5D, 68, Konfederacka l18, 11C, Wybickiego 12A, Górna
Wilda 83C, Nizinna 2, Leszka 31G-31H, Witosława 3, Umińskiego 10,

Wilczak 12E, Św. Rocha 19A i 19B, Czap|af!B,21L, Mostowa 35, św.

Wojciech 10.
I docieplenie stropu nad lokalami - os. Na Murawie 3C, 11D, 13B

Naramowicka 203 i 205, Dalemińska I2A, Grunwaldzka 169A, 171A,
Leszka 31B, Umińskiego 9E, 10A, 10B, Św. Rocha 79o,Czap|a21'o,2lP

. ma|owanie klatek - Dalemińska 88, 12C, Mołdawska 30A, Dolina 6B,
7C, 7D, Górna Wilda 83B, Umińskiego 8, Czap|a fIK, zIL, 2IM, 27I,
27H,

. remont elementów dachu i opierzeń, wymiana wyłazów dachowych -
os. Na Murawie 8A, 10A, I3B,Znanieckiego I2B-I}C, Naramowicka2)3,
203M, 205, Dolina 5A, 58, 5C, 5D, 6A, 68, 6C, Pamiątkowa 5,

Konfederacka 118, Witosława 3, Umińskiego 10B, św. Rocha 19,Ą, 19B,

19H, 19P, Mostowa 35, św. Wojciech 10, Wybickiego I3lI4,

VII.
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r remont izolacji hal.i garaźLowej _ Konfederacka llB, llC' Leszka 31G,

3 lH Szamarzewskiego 44, Czapla ZIL,
. wymiana drzwi (w tym drzwi do pionów technicznych)_ Dalemińska 68,

(techniczne) 8B, Dolina 7C,7B,7A, Wilczak l2C, Czapla (techniczne)

f|K, 27L, zIM, 2II, 2 1 H, Mostowa 3 5,

. wymiana bramy garażowej - Konfederacka 11, Umińskiego 9, św. Rocha

19, Wybickiego I3l14 (wymiana centrali sterującej)
. modernizacje instalacji wodnej i grzewczej Znanieckiego 72,

Naramowicka 203, Górna Wilda 83' Sędziwoja 4, Szamarzewskiego 44,

Umińskiego 9, Wilczak 12, św. Rocha 19,Czapla 21, Wybickiego I3l14,
. montaż urządzeń wspomagających wentylację lokali - os. Na Murawie

13, Znanieckiego 12A, Naramowicka f03E, Dolina 6A, Konfederacka 9,

1 1C, Grunwa|dzka 177A, Leszka 3lF' Św. Rocha I9L, CzapIaZIE,21P,
r remont szaf sterujących wentylacją ha| garaż,owych - Modra |7,

Pamiątkowa 5, Grunwaldzka 165-173, Góma Wilda 83B' Św' Rocha

19A,P
Ponadto wykonano:

1. Na Murawie 3 - 13 - remont wejść do budynków 8A, 9 oraz uzupełnienie
kostki brukowej przy bud. Murawa 31,

2. Znanieckiego 72' - montaz balustrady - wejście do klatki 12K,
3. Naramowicka205 - wymiana systemu domofonowego,

4. Prądzyńskiego 15 - wymiana systemu domofonowego'

5' Grunwaldzka 165-173 - izolracja ściany fundamentowej bud. I67C i I69C,
6, Górna Wilda 83B - modemizacia oświetlenia klatki schodowei 83B na

system lamp LED
7 ' Witosława 3A - remont podestu klatki schodowej

8. Szamarzewskiego 44 - modernizacja kostki brukowej pod pojemniki
odpadów zbiórki selektywnej,

9. Umińskiego 8-l0 montaŻ czujników zmierzchowych oświetlenia
Zewnętrznego'

10. Sw. Rocha 19A-P _izo|acjafundamentów bud. 19G
11. Żniwa3 _montaŻ balustrady przy schodach hali garuŻowej,

12. Czapla 21 * wymianazadaszenia balkonu kl. 2lP,
13. .Mostowa 35 _ modernizacja oświetlenia klatki schodowej, przełoŻente

rozmównicy domofbnowej,

14. Wybickiego 13114 - remont drogi ziazdowej do hali garazowej,

15. Wojskowa 9F, 9G _ remont kominów,
16. Grunwaldzka 38B _ budowa ogrodzenia terenu - strona południowa,

remont wyrzutni systemu wentylacji hali garazowej,

Usunięto 935 zgł.oszonych usterek w zakresach bram garaŻowych' dzwigów
osobowych, instalacji wodnych, grzewczych, gazowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, wentylacyjnych i ślusarskich. Ponadto usunięto wszelkie zgłoszone
usterki dachów powodujące przecieki do budynków.
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Tak jak w latach ubiegłych z uwagi na wysoką kapitałochłonność prac

remontowych, niektóre z wykonywanych remontów przeprowadzane są w kilku
etapach, bądź' teŻ Spółdzielnta gromadzi środki na ich przeprowadzenie zgodnie

z harmonogramem prac remontowych.

VIII. WINDYKACJA NALEZNOŚCI

Zadłużenie na lokalizacjach na dzień 3|.|2.201'6 r.

Liczba lokali : 825 lcwota: 534.320,43 zł

Nalezności krótkoterminowe 388'93 7,44 zł'

Nalezności dłusoterminowę |45.388,99 zŁ

wtym:

nalezności rozłoŻonę na raty _ 13.738,95 zł

nalezności skierowane na drogę postępowania sądowego _230'107,03 zł.

Dział Windykacji w roku 2016 wystosował łącznte 7,299 węzwań do zapł'aty

w tym 840 wezwań zwykłych i 459 wezwań przeds4dowych.

Wskutek powyŻszych działan miesięcznie odzyskiwano średnio 83.500,00 zł.

W całym 2016 roku do Działu Prawnego przekazano 114 spraw na ogólną kwotę

nalezności 277.090,45 zł., z wnioskiem o skierowanie Spraw na drogę

postępowania sądowego.

Należności odzyskane wskutek postępowań sądowych w 2016 roku

- sprawy skierowane w 2015r.: 50,678,82 zł

- sprawy skierowane w 2016r.: 184'6l8,06 zł'

Celem. wzmocnienia skuteczno ś ci dział.an windykacyj nych wywieszono na

klatkach schodowych komunik aty ze stanem zadłuzenia na dzięn 3 |,03,20 1 6r.

W 2016 roku Spółdzie|niawysłała potwierdzenie sald dla właścicieli lokali ze

stanaml
na dzien 3 1.08.2016r. i 30. lI.2016r.

Poznań. dnia7 kwiecień 2017 roku.


