
1.

Uchwała ,," J{.. 12016

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka'o z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawiez zatwierdzenia wysokości nowej stawki odpisu na fundusz remontowy

ulicy Dalemińskiej 6, 8' I0, |2, Mołdawska 30,dla nieruchomoŚci przy

Morawska 28

s1
Działając na podstawie przepisu aft. 4 I pkt. 2 oraz przepisu art. 6 ust. 3 ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych' a takŻe na podstawie $ 33 Stafutu Spółdzielni

Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka'' z siedzibąw Poznaniu, Rada Nadzorcza Spółdzielni

uchwala nową wysokośó stawki miesięcznej odpisu na fundusz remontowy

dla nieruchomości wchodzącej w skład zasobów lokalowych Spółdzielni

przy ulicy Dalemińskiej z dotychczasowej w wysokości I,80 zł. za m2 powierzchni

użytkowej lokalu na nową w wysokości: 2,50 zŁ za m2 powierzchni użytkowej

lokalu.

Nowa stawka miesięczna odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości

wskazanej w pkt. 1 obowiązuje od dnia 01 sĘcznia 2017 roku.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzie|n|

Łi^
Uchwałę podjęto w głosowaniu zwykłym: ..\....' głosami za i ,Y... głosami przeciw.

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Decyzja Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia nowej stawki miesięcznej

odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości SpółdzięIni przy ulicy Dalemińskiej,

spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia w najblizszych latach pilnych

prac remontowych związanych w szczególności z kapita|nr,'mi remontami dachów na

budynkach położonych na w/w lokalizacji. Po ostatnio stosunkowo wilgotnym

okresie letnim w częściach dachowych budynków posadowionych na w/w lokalizacji

f.



w sposób wyruźny ujawnił się problem ich bardzo zł.ego stanu technicznego.

Z przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni ana|iz wynika,

iź|, dachy budynków położonych na w/w lokalizacji wymagają kompleksolvych

ręmontów polegających w szczególności na: wymienia krokwi' na wymianie warstwy

izolacyjnej oraz na ponownym położeniu dachówek. Zgodnie z przedstawionymi

pruez Zarząd Spółdzielni wyliczeniami przyjmuje się, iŻ kapitalna naprawa

dachów dla nieruchomoŚci przy ulicy Dalemińskiej wyniesie kwotę: 1.095.160,00 zł.

W tym miejscu wskazaó na|eŻy, ii na koniec grudnia 2015 roku na funduszu

remontow1tn prowadzonym dla nieruchomoŚci przy ulicy Dalemińskiej odnotowano

saldo ujemne w wysokoŚci: -86.988,6f zŁ. PodkreŚlió rra|eiy, iŻ oprócz

przeprowadzenia opisanych wyżej prac remontowych dotyczących powierzchni

dachowych w najblizszych latach koniecznym jest również zrealizowanie pozostałych

prac remontowych zaŁoionych do rea|izacji na w/w lokalizacji jVŻ wcześniej,

a których koniecznoŚc przeprowadzenia została uprzednio zatwierdzona przez

Radę Nadzorczą Spółdzielni, w tym w szczególności:

- remont elewacji i balkonów - koszt szacunkowy: 850.000,00 zł,

- remont klatek schodowych - malowanie - koszt szacunkowy: 90,000 zł,

. wymiana oświetlenia części wspólnych na lampy typu LED - koszt szacunkowy 40.000 zł,

- remont wejśó do budynków: - koszt szacunkowy: 30.000 zł,

- remonty instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania - koszt szacunkowy:26.000,00 zł,

- wyrniana systemu domofonowego - koszt szacunkowy: 28.000,00 zł.

Ponadto zaznaczyĆ naleŻy, iŻ z opisanych wyżej prac w samym 2017 roku koniecznym

jest bezwzględne wykonanie:

- remont dachu - budynek rr 12 - koszty remontu 77 000,00 zł.

Mając povtyisze na uwadze Rada NadzoTcza uchwaliła zmianę stawki miesięcznej

odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości Spółdzie|ni przy u|icy Dalemińskiej

z dotychczasowej w wysokości: 1,80 zł" za m2 powierzcbni użytkowej lokalu na nową

w wysokości: 2,50 zt za m2 powierzchni uzytkowej lokalu, jako obowią7ującą

począwszy od dnia 01 stycznia 2017 roku.
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