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Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej ooWielkopolanka'' z siedzibą

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawiez zatwierdzenia wysokoŚci nowej stawki odpisu na fundusz remontowy

dla nieruchomości przy ulicy Naramowickiejf}3,2}5

$1

I. Działając na podstawie przepisu art. 4 1 pkt. 2 otaz przepisu art. 6 ust. 3 ustawy

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

Mieszkaniowej ,,Wie1kopolanka'' z siedzibąw Poznaniu, Rada Nadzotcza Spółdzielni

uchwala nową wysokośó stawki miesięcznej odpisu na fundusz remontowy

dla nieruchomości wchodzącej w skład zasobów lokalowych Spółdzielni

przy ulicy Naramowickiej z dotychczasowej w wysokoŚci I,8O zŁ za m2 powierzchni

uzytkowej lokalu na nową w wysokości: 2,50 zł' za mf powierzchni użytkowej

lokalu.

2. Nowa stawka miesięczna odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości

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

w Poznaniu

Wykonanie uchwały

Uchwałę podjęto w

Uchwała obowiązuje

$2
powierza się Zaruądowi Spółdzielni.

$3
głosowaniu zwykłym: ..)..'. głosami za i ..Q. głosami przeciw.

z dnięm jej podjęcia.

Uzasadnienie

Decyzja Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia nowej stawki miesięcznej

odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości Spółdzielni przy ulicy Naramowickiej,

spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia w najbliższych latach pilnych

prac remontowych związarrych w szczególności z kapita|nYmi remontami dachów na

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

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

sposób v,ryruŹny ujawnił się problem ich bardzo złego stanu technicznego.

przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni ana|iz wynika,

w
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iż' dachy budynków połozonych na ilw |oka|izac1i wymagają kompleksolvych

remontów polegających w szezegó|ności na: wymienia krokwi, na wymianie warstwy

izolacyjnej otaz na ponowlym połozeniu dachówęk. Zgodnie z przedstawionymi

przez Zarząd Spółdzielni wyliczeniami przyjmuje się, tz kapitalna naprawa

dachów dla nieruchomości przy ulicy Naramowickiej wyniesie kwotę: 2.449,170,00 zł.

W tym miejscu wskazaó nalezy, iż na koniec grudnia 2015 roku na funduszu

remontowym prowadzonym dla nieruchomości przy ulicy Naramowickiej odnotowano

saldo ujemne w wysokoŚci: -46.623,7I zł.. Podkreślió nalezy, iŻ oprócz

przeprowadzenia opisanych wyżej prac remontowych dotyczących powierzchni

dachowych w najblizszyeh Iatach koniecznym jest również ztęa|izowanie pozostałych

prac remontowych zaŁoizonych do realizacji na w/w lokalizacji jvz' wczeŚniej,

a których koniecznośó przeptowadzęnia została uprzednio zatwierdzona przez

Radę Nadzorczą Spółdzielni, w tym w szczególności:

-remont elewacji i balkonów - koszt szacuŃowy: 1.250.000,00zł',

- remont klatek schodowych - malowanie - koszt szacunkowy: 105.000,00 zł,

- wymiana systemu domofonowego - koszt szacunkowy: 60'000,00 zł,

- wymiana oświetlenia części wspólnych na lampy typu LED - koszt szacunkowy:

90.000,00 zł,

- remonty instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania - kosŹ szacunkowy: 58.000'00 zł.

Ponadto zazuaczyc na\eiy, iŻ z opisanych wyżej prac w samym 2017 roku koniecznym

jest bezwzględne wykonanie:

- remont dachu - budynek nr 203 Ł - kosf remontu 2|0 100,00 zł

- remont dachu - budynek rc f03 K-kosztremontu68 100,00zł

- remont części wschodniej dachu - budynek nt 205 -kosztremontu98 600'00zł.

Mając pov,yŻsze na uwadze Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę stawki miesięcznej

odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości Spółdzielni przy ulicy Naramowickiej

z doĘchczasowej w wysokości: 1,80 zŁ za m2 powierzchni uzytkowej lokalu na nową

w wysokości: 2,50 zł za m2 powierzchni uz1.tkowej lokalu, jako obowiązującą

począwszy od dnia 01 stycznia 2017 roku,
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