Poznań., dnia 5 czerwca2017 r.

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
sP DŁDZIELNI MIE

s

ZKANIoWEJ

,,WIELKOPOLANKA' W POZNANIU
ZDZIAŁALNoŚCI w 2016 RoKU

W omawianym okresie sprawozdawczym 2016 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka,, w Pozrtaniu funkcjonowała w składzie wybranym
przez Walne Zgromadzenie 24 czetwca2013 na 3-letnią kadencję:

Przewodn iczący Rady Nadzorczej

- Robert

Zastęp c a Prz ew o dn

-Łukasz Grobelny

ic ząc

e

go

Jenerowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

-

Cztonek Rady Nadzorczej

- T atiana Jakub owska- Stachura

Członek Rady Nadzorczej

-

Anna Sierpińska

Członek Rady Nadzorczej

-

Lidia Szymańska

Członek Rady Nadzorczej

- Tomasz

Krystyna Kruszewska

Biały

W trakcie 2016 roku w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne
Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 20|6r, powołałonową Radę Nadzorcz4, która
działa obecnie w składzie:

1. Przęwodniczący Rady Nadzorczej

-

2.

Zastępca Przewodniczącego

- Robert

3.
4.
5.
6.
7.

Sekretarz Rady Nadzorczej

-

Członek Rady Nadzorczej

- T atiana Jakub owska- Stachura

Członek Rady Nadzorczej

-

Członek Rady Nadzorczej

- Łukasz Grobelny

Członek Rady Nadzorczej

- Tomasz

Dariusz Walkowiak
Jęnerowicz

Krystyna Kruszewska

Anna Sierpińska

Biały

Bieżącą pracą i zarządzaniem Spółdzte|nią w omawianym okresię 2016 roku kierował
powołany przez Radę Nadzorczą Zarzqd w składzie:

1.

Dorota Falkowska

- Prezes

2, Grzegorz Maćkowiak

Zarządu

- Członek Zarzadu

Do czerwca 2016 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia,

na

których podjęła 12 lchwał. W nowym składzie od czerwca 2016 Rada Nadzorcza
odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 29 uchwał.

w trakcie

posiedzeń przedmiotem obrad

w szczególności następuj

o
o
o

ąc

Rady Nadzorczej

były

e zagadnienia:

zafiryięrdzenie planu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni na rok 20|6;

zatwierdzenie planu remontowego na rok2016;

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz

z

opini4 biegłego

rewidenta;

C

przyjęcie sprawozdania

z

działa|nościZarządu oraz Rady Nadzorczej

w 2015 roku;

o

zatwierdzenie roz|iczen kosztów inwestycji na|okaIizacjach: Dolina 5

Grunwaldzka 38B' Naramowicka2O3,205, Umińskiego 8

-

-

8,

10, Sw. Rocha 19, Dalemińska 6-

I2lMołdawska/Morawska' Wybickiego l2lPrądzynskiego

15, Wybickiego

13l14,

Czechosłowacka 121A.Jizinna2,Leszka 31/ Witosława3l Sędziwoja 4, Wojskowa 9F, 9G'

l,o,{,trui'*

*-}

9H, os. Na Murawie 3-13, Górna Wilda 83, Grunwa\dzka 165-173, Wilczak 12, Mostowa 35,

Modra

17;

o

ptzyjęcie Regulaminu korzystania

z ha|

garaŻowych wchodzących

w

skład

zasobów Spółdzielni;

.

zmiany

w

Regulaminie rczliczaria zuzycia energii cieplnej oraz wody i

odprowad zenia ścieków w zasobach Spółdzielni

o

;

zatwierdzenie wysokości nowych stawek odpisu na fundusz remontowy dla

częścinieruchomości;

o
o

przebiegpostępowań sądowychwytoczonychprzeciwko Spółdzieln|"

stan postępowań sądowych wytoczonych przez Spółdzielnię

członków,

w tym

postępowań

o wykup

gruntu,

ze szczęgólnym

o

-

interesie

uwzględnieniem

kwestii gruntów naIeŻących do miasta na lokalizacjach Czechosłowacka

4 orazLeszka 31 - Witosława 3

w

Ift - Nizinna

Sędziwoja 4;

stan postępowań windykacyjnych przeciwko dtuŹnikom Spółdzielni.

DziałalnoŚć inwestycyjna SpółdzięInl w anaIizowanym okresie ograniczała się
wył.ącznie do działan maj4cych na celu zakonczęnie inwestycji na ul. Wojskowej. W

2015 roku spółka Dator dokończyła budowę ha|i garażtowej pod budynkami 9F, 9G.

Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na uzytkowanie

w dniu 2 czerwca 2015

roku.

Zarząd Spółdzielni w dniu 18 marca 2016 roku podpisał aneks do aktu notarialne go ze
spółką Dator doprecyzowujący termin dokończenia budynku nr 1 przy u|. Wojskowej.
Prace budowlane obecnie trwają.

Na kazdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegół'owo zajmowała się bieiqcq
przedstawianq przez
',Wielkopolanka''
Zarząd oraz zaproszonych goŚci, takich jak na przyktad audytor. Ponadto wiele uwagi
sytuacj4 finansową Spółdzielni Mięszkaniowej

poświęcono procesowi wyodrębniania własnoŚci lokali. Rada Nadzorcza po taz
kolejny z ubolewaniem odnotowuje fakt, iŻ proces ten uległ wyruinemu spowolnieniu
z powodu braku zainteresowania właścicielilokali.

Godny podkreślenia jest fakt, Że nadal utrzymuje się niski poziom kosztów
funkcjonowania Rady Nadzorczej, który

w roku 2016 wyniósł 38.850,00 zł. Dla

porównania moina zaznaczyó, Że np. w roku 2005 wyniósł on

\
I

"h
I

7

|.904,00 zł.

I

I

I
I

l/
I

Rada Nadzorcza dokonała gruntownej ana|izy pracy obecnego Zarządu

w roku 2016. W związku Z powyiszym, Rada

Spółdzielni

pozytyrvnie oceniła

działalność,Zarządu w wymienionym okresie sprawozdawczym, Na powyzszą ocenę

składaję się

o
o

:

fakt utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni;

kontynuacja prac mĄqcych na celu uregulowanie Spraw terenowo-prawnych na
następujących lokalizacjach: Czechosłowacka

|2l - Nizinna

4, Lęszka 3I

-

Witosława 3 - Sędziwoja4;

o

podjęcię 556 uchwał dotycz4cych ostateczfiego roz|iczenia kosztów budowy

lokali bądŹ miejsc postojowych, zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z
2013 roku;

.
o

prawidłowe

i

zgodne

z

załoŻeniami wykorzystanie funduszu remontowego;

wydatkowanie na przeprowadzone remonty kwoty 3.016.588 ,|6 zł;
prowadzęnię skutecznej windykacji należności.

Rada Nadzorcza przedstawiajqc przedmiotowę sprawozdanię wnioskuje zatem
o

jego przyjęcie oraz o udzięlęnie przez Walne Zgromadzenie absolutorium obecnemu

Zarządowi

Sp ółdzi

elni.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna, a dalsze

działania Rady Nadzorczej ukierunkowane będę

na

dokończenie procesu

wyodrębniania własnościlokali. W najbliższej przyszłościwładze Spółdzielni nadal

będę koncentrować się na Sprawnym administrowaniu

i

efektywnym Zarządzaniu

zasobami mieszkaniowymi otaz zapęwnieniu mieszkańcom dobrych
warunków iycia w zasobach mieszkaniowych.

i bezpiecznych

