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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław
Administracja czynna:
pon., wt., śr.: 7.00 - 15.00
czw.: 7.00 - 17.00
pt.: 7.00 - 13.00
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 14.00 - 17.00
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 16.00 - 17.00

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
tel. 71 355 76 99
Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05 wew. 224, 219
tel. 71 350 10 92 wew. 224, 219
Dział Czynszów:
tel. 71 350 66 30 wew. 223 i 225
Lokale użytkowe:
tel. 71 350 66 30 wew. 227
Pogotowie Elektryczne, Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 71 307 13 68
tel. 793 563 659
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 71 351 39 66
tel. 606 971 768
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących): 608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Nasze Popowice - kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa „POPOWICE”
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
tel. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99
Redakcja: MULTIFORMAT Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław
tel. 505 299 062
Skład, łamanie, fotoedycja:
MULTIFORMAT Sp. z o.o.
biuro@multiformat.pl
Druk: DOBRADRUKARNIA.com.pl
tel. 505 299 062

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
”POPOWICE” ZA ROK 2018
I. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zatrudnienie
w Spółdzielni wyniosło 64,29 etatu (w porównaniu z 2017 r. nastąpił spadek
o 3,33 etatu).
Strukturę organizacyjną Spółdzielni tworzyły dwie jednostki organizacyjne,
w których zatrudnienie średnioroczne w etatach przedstawiało się następująco:
1) Zarząd Spółdzielni – 23,50 etatów na stanowiskach nierobotniczych, w tym:
		
– 3 Członków Zarządu.
2) Dział Administracyjno-Techniczny:
– 7,79 etatów na stanowiskach nierobotniczych,
– 13,00 etatów konserwatorów,
– 20,00 etatów gospodarzy domów.
Od 2002 r. przy Spółdzielni działa Związek Zawodowy Pracowników SMLW
„Popowice” zrzeszający obecnie 20 pracowników.
II. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
1. Struktura zasobów.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zasoby mieszkalno – usługowe
Spółdzielni obejmują teren o powierzchni gruntu 314 767 m2 podzielony na:
-- Zespół Nieruchomości Nr 1,
-- Zespół Nieruchomości Nr 2.
Powierzchnię zasobów budynkowych spółdzielni przedstawia tabela nr 1,
natomiast gruntów tabela nr 2.
2. Opłaty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) Zarząd Spółdzielni od 2007
roku kontynuuje ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów oraz ewidencję
wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej z 37 nieruchomości.
Na podstawie Uchwały Nr 64/08/VI/2017 Rady Nadzorczej z dnia
31.08.2017 r., zatwierdzającej opracowany przez Zarząd Plan Finansowy na 2018
rok, ustalone zostały dla każdej nieruchomości zróżnicowane stawki opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w oparciu o ewidencję ponoszonych
kosztów i przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, które wprowadzono z dniem 01.01.2018 r.
Dla lokali mieszkalnych odpłatność na Fundusz Remontowy utrzymana była
od 2011 r. do 2017 r. na tym samym poziomie. Natomiast zgodnie z Uchwałą
Nr 65/08/VI/2017 Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2017 r. opłata na Fundusz
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Remontowy została zatwierdzona
w podziale na dwie części i wzrosła od
dnia 01.01.2018 r. dla lokali Zespołu
Nieruchomości Nr 1 o 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
• Zespół Nieruchomości Nr 1
- 1,22 zł/m2 dla lokali mieszkalnych oraz 0,16 zł/m2 na utrzymanie mienia wspólnego, łącznie
1,38 zł/m2,
• Zespół Nieruchomości Nr 2
- 1,38 zł/m2, tj. 1,22 zł/m2
oraz 0,16 zł/m2, czyli bez zmian.

Tabela nr 1
Zestawienie zasobów budynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
– Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu na dzień 31.12.2018 r.
Wyszczególnienie

jm.

Zespół
Nieruchomości
Nr 1

Zespół
Nieruchomości
Nr 2

Razem

Ilość budynków
mieszkalnych
Ilość budynków
użytkowych
Ilość mieszkań
Ilość dźwigów
Ilość węzłów
cieplnych – bud. mieszk.
Ilość klatek w bud. mieszk.
Powierzchnia użytkowa
razem z tego:
a/ lokale mieszkalne
b/ lokale mieszkalne
(odrębna własność)
Powierzchnia lokali
użytkowych

szt.

25

27

52

szt.

7

7

14

szt.
szt.

2 625
51

2 902
74

5 527
125

szt.

45

49

94

szt.
m²

129
117 091,90

131
136 847,18

260
253 939,08

m²
m²

73 196,39
43 895,51

92 164,76
44 682,42

165 361,15
88 577,93

m²

6 553,30

6 782,20

13 335,50

W 8 budynkach Zespołu Nieruchomości Nr 1, w których zamontowane są gazomierze zbiorcze, zgodnie z Uchwałą Nr 94/11/VI/2017
Rady Nadzorczej z dnia 23.11.2017 r.
obniżone zostały opłaty zaliczkowe
na pokrycie kosztów gazu średnio
2,00 zł/osobę/m-c, które zaczęły
obowiązywać od 01.01.2018 r.
Wysokości zaliczek na pokrycie
kosztów zużycia energii elektrycznej ogólnego użytku na
2018 r. wyliczone zostały w oparciu o faktyczne zużycie, w wyniku którego podwyższono zaliczkę w 6 nieruchomościach,
w 8 nieruchomościach zaliczki zostały obniżone, natomiast
w pozostałych 23 nieruchomościach zaliczki utrzymano na
dotychczasowym poziomie.
Zgodnie z Uchwałą Nr 66/08/VI/2017 Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2017 r. wprowadzono od dnia
01.01.2018 r. zmianę miesięcznej opłaty za eksploatację
dźwigów z 10,70 zł/osobę na 11,20 zł/osobę.

W styczniu 2018 r. wprowadzone zostały nieznaczne
zmiany taryfy dla ciepła przez sprzedawcę energii cieplnej
Fortum Power and Heat oraz przez wytwórcę ciepła Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., które
nie wpłynęły na zmianę w 2018 r. zaliczkowych opłat na
centralne ogrzewanie w Zespole Nieruchomości Nr 1 oraz
w Zespole Nieruchomości Nr 2. Urealniona została jedynie opłata podgrzewu m3 wody do wysokości 18,00 zł/m3,
na podstawie Uchwały Nr 55/2017 Zarządu Spółdzielni
z dnia 17.10.2017 r., która zaczęła obowiązywać od dnia
01.01.2018 r.

Tabela nr 2
Zestawienie gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu na
dzień 31.12.2018 r.
Zespół
Zespół
Powierzchnia
Nieruchomości Nr 1
Nieruchomości Nr 2
ogółem
Wyszczególnienie
m²
Powierzchnia gruntów
146 457,00
168 310,00
314 767,00
razem w tym:
- współwłasność Spółdzielni
56 675,74
68 042,69
124 718,43
- odrębna własność
34 183,26
33 098,31
67 281,57
- użytkowanie wieczyste
55 598,00
67 169,00
122 767,00
w tym tereny w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni
4 013,05
12 124,44
16 137,49
wydzierżawione na podstawie
umów dzierżawy
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Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przejęła Gmina Wrocław. Zarząd SMLW „Popowice” na podstawie uchwały
Rady Miasta Wrocławia, zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kontynuuje
regulowanie należności za gospodarowanie odpadami, naliczając opłaty za wywóz nieczystości od ilości zamieszkałych
osób oraz zajmowanej powierzchni użytkowej w danej nieruchomości.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w lipcu 2017 r.
utworzony został Wydział Należności Środowiskowych
Urzędu Miejskiego Wrocławia, który przejął od spółki Ekosystem obowiązki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tabele nr 3, 3 a i 3 b przedstawiają wysokość miesięcznych
opłat pobieranych od mieszkańców na pokrycie kosztów utrzymania zasobów oraz opłat za usługi komunalne i energię cieplną.

Tabela nr 3
Opłata eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpis na fundusz remontowy za lokale mieszkalne
i utrzymanie mienia wspólnego
Zespół Nieruchomości Nr 1
Zmiana opłaty

Zespół Nieruchomości Nr 2

zł/m
Fundusz remontowy Opłata eksploatacyjna Fundusz remontowy
zróżnicowana na
1,22
1,38
nieruchomości
zróżnicowana na
dot. mieszkań 1,22
dot. mieszkań 1,22
dot. mienia wspólnego 0,16
dot.
mienia wspólnego 0,16
nieruchomości
2

Opłata eksploatacyjna
zróżnicowana na
nieruchomości
zróżnicowana na
nieruchomości

od 01.01.2011 r.
do 31.12.2017 r.
01.01.2018 r.

Tabela nr 3a
Wysokość miesięcznych opłat za usługi komunalne i dźwigi
Wyszczególnienie
Opłata za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
Woda i ścieki (taryfę
dla wody i ścieków
zatwierdza Rada
Miejska Wrocławia)

zł/pow.
zł/osoba

zł/m3

zł/osoba

Dźwigi

zł/osoba

Zmiana stawki

Zespół
Zespół
Nieruchomości Nr 1 Nieruchomości Nr 2

01.07.2013 r.

zgodnie z uchwałą XXXVIII/866/13
Rady Miejskiej Wrocławia z 14.02.2013 r.
0,85 zł/m2, 19 zł/osobę

01.03.2014 r.
01.03.2016 r.
2017 r. bez zmian
19.05.2018 r.
od 01.01.2011 r.
do 31.12.2017 r.
od 01.01.2018 r.

9,30

9,30

10,79

10,79

11,11

11,11

10,70

10,70

11,20

11,20

Tabela nr 3b
Wysokość opłat za energię cieplną
Wyszczególnienie
centralne ogrzewanie
(zaliczka)

zł/m2

podgrzanie wody
(c.w.u.) zaliczka

zł/m3

Zmiana stawki
01.05.2017 r.
01.08.2017 r.
2018 r.
01.01.2017 r.
01.01.2018 r.

Zespół Nieruchomości Nr 1
2,47*
bez zmian
16,80
18,00

Zespół Nieruchomości Nr 2
2,41*
bez zmian
16,80
18,00

* podano uśrednione zaliczkowe stawki na centralne ogrzewanie ustalone w oparciu o rzeczywiste koszty dla każdego budynku wynikające z ostatniego okresu rozliczeniowego. Od 2004 r. stawki zaliczkowe na pokrycie kosztów centralnego
ogrzewania kształtują się w Spółdzielni od 2,00 zł/m2 do 2,70 zł/m2.
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III. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO
-TECHNICZNA
Działalność eksploatacyjna obejmowała wykonanie
prac w zakresie:
1) utrzymania czystości na terenach zewnętrznych
i wewnętrznych poprzez wykonywanie codziennych
obowiązków w zakresie sprzątania, grabienia liści, trawy, wywozu nieczystości wielogabarytowych, usuwania
oblodzenia, posypywania piaskiem i odśnieżania chodników, itp.,
2) likwidacji gryzoni, insektów poprzez wykonywanie zabiegów deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji. Roboty te
na zlecenie Spółdzielni wykonywała firma „Dezmark”,
3) wykonania przeglądów sprawności technicznej
urządzeń zabawowych, urządzeń sanitarnych do
gromadzenia odpadów (kosze typu „foka”, kontenery
zlokalizowane w komorach zsypowych i śmietnikach
wolno stojących),
4) utrzymania sprawności technicznej obiektów pod
względem przygotowania do okresu zimowego (stan
przeszkleń okien piwnicznych, klatek schodowych, uzupełnienie piasku do „akcji zima”),
5) usuwania na bieżąco zauważonych usterek przez
pracowników Działu Administracyjno – Technicznego
lub służby i firmy odpowiedzialne za stan techniczny
urządzeń,
6) rozpatrywania, wg aktualnych potrzeb wraz z przedstawicielami Rad Zespołów Nieruchomości, wszelkiego
rodzaju podań członków Spółdzielni w szczególności
dotyczących konfliktów lokatorskich, pomieszczeń
ogólnego użytku, jak również poprawienia estetyki
otoczenia wokół budynków,
7) dokonania rozliczenia zużycia wody na podstawie
odczytów wodomierzy mieszkaniowych,
8) dokonania rozliczenia zużycia ciepła w mieszkaniach w Zespołach Nieruchomości Nr 1 i Nr 2,
w tym sprawdzanie i odpowiadanie na reklamacje z tym
związane,
9) przycięcia i wycinki drzew oraz krzewów, sporządzanie wniosków do urzędu na wycinki, przegląd
osiedla pod kątem pielęgnacji zieleni,
10) sporządzanie budowlanych okresowych przeglądów budynków,
11) nadzorowanie prac budowlanych (funkcja inspektora nadzoru np. lokale mieszkalne ul. Prądzyńskiego,
ul. Jelenia),
12) nadzorowanie akcji zima w dni wolne od pracy
(soboty, niedziele),
13) przeprowadzanie akcji zbierania ofert i wybór

14)

15)

16)
17)

5

w trybie zapytania o cenę wykonawców drobnych
prac budowlanych na terenie SMLW „ Popowice”,
przekazywanie budynków i terenów przyległych
firmom realizującym termomodernizacje na terenie
spółdzielni (pomieszczenia socjalne, dostęp do mediów, kontrola terenów zielonych zajętych na potrzeby prowadzonych prac),
sprawdzanie struktury lokali w procesie udzielania zaświadczeń potwierdzających prawo do lokalu
mieszkalnego wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami (np. pilotowanie spraw związanych ze zmianą
struktury lub legalizacją samowoli budowlanych),
udział w likwidowaniu szkód zgłaszanych na terenie
SMLW „Popowice” około 100 spraw w 2018 roku,
wizje w lokalach w związku ze zgłaszanymi awariami
i usterkami (przemarzania, zawilgocenia, przecieki
itp.).

W ramach obsługi technicznej Zespołów Nieruchomości przyjęto i zrealizowano poniżej wymienione awarie:
Rodzaj zgłoszenia/awarii
budowlane, ślusarskie
dekarskie
domofony
elektryczne
hydrauliczne
inne
konserwacja zieleni
oczyszcz. osiedla, porządk.
prace porządkowe
dźwigi
oświetlenie ulic TAURON
zgłoszenia do MPWiK
zgłoszenia do FORTUM
OGÓŁEM

ilość w roku 2018
1 371
39
2 173
1 855
2 570
8
157
226
269
508
10
4
48
9 238

Realizacja powyższych zgłoszeń polegała na usuwaniu
wszelkiego rodzaju zgłaszanych usterek i awarii, aktów wandalizmu oraz awarii technicznych. Usuwanie ich odbywało
się zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni procedurami.
Wykonywali je pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni, jak
również wyspecjalizowane firmy działające na podstawie
obowiązujących umów, takie jak:
1) ADWISER MANAGMENT Rafał Banasiak – realizuje wszelkie zgłoszenia w trybie awaryjnym po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy
(pogotowie wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne)
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2) „KON-REM” Sp. z o.o. odpowiedzialna za utrzymanie
w sprawności technicznej dźwigów osobowych,
3) „ELF” Sp. z o.o. odpowiedzialna za sprawność instalacji domofonowej i szlabanów parkingowych na osiedlach ZN Nr 1 i ZN Nr 2,
4) „Energosystem” Sp. z o.o. rozliczająca w Spółdzielni
zużycie ciepła w ZN Nr 1,
5) Apator-Powogaz S.A. rozliczająca w Spółdzielni zużycie ciepła w ZN Nr 2,
6) P.W. ZIĘBUD Leszek Zięba odpowiedzialna za usuwanie awarii na przyłączach wodno-kanalizacyjnych.
7) SCAT Jerzy Jurewicz spółka jawna – naprawy drzwi
aluminiowych
8) FPHU „JOLANTA” – Krzysztof Trzepizur – naprawa
uszkodzeń nawierzchni „polbruk”
Ponadto dla rozwiązywania bieżących spraw zgłaszanych przez mieszkańców, Spółdzielnia podejmowała krótkotrwałą, bądź jednorazową współpracę z różnymi firmami
takimi jak:
-- usługi budowlane, jak np. montaż pochwytów na balustradach – firma ROTTAR,
-- usługi transportowo-sprzętowe, drobne prace budowlane, pielęgnacja zieleni – firma – GREEN CITY
Sp. z o. o.,
-- usługi związane z monitoringiem, telewizją przemysłową „ABC-Service” Sp. z.o.o,
-- drobne naprawy dekarskie – KORNIKPOL,
-- naprawy osłon śmietnikowych – firma MATIPOL,
-- odnowienia miejsc postojowych – firma ROTOMAT
Roboty na terenach zewnętrznych i wywóz nieczystości
Za wywóz odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych odpadów (typu szkło, plastik oraz papier) z naszej Spółdzielni odpowiada firma CHEMECO-SYSTEM. Dodatkowo dział administracyjno-techniczny zamawia indywidualnie
dla lokatorów w firmie CHEMECO-SYSTEM kontenery do
wywozu gabarytów.
Firma ALBA odpowiada za wywóz kartonów i opakowań zbieranych przez lokale usługowe do dwóch wolno
stojących kontenerów usytuowanych przy budynku ulicy
Popowickiej 28.
Konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw
wykonują częściowo konserwatorzy spółdzielni oraz serwisy firm, które dostarczyły i zamontowały urządzenia np. w
2018 roku urządzenia montowała firma AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw.
Za utrzymanie w czystości osiedli, pielęgnację drzew
i krzewów, wycinkę drzew, cięć pielęgnacyjnych trawników odpowiadają pracownicy Spółdzielni. W tym zakresie
współpracujemy także z firmami: GREEN CITY Sp. z o.o.,

MAYRO s.c. oraz z dendrologiem Panią Agnieszką Pisulą.
W roku sprawozdawczym wykonano n/w zakres robót.
-- dokonano usunięcia uschniętych i połamanych
konarów oraz gałęzi,
-- dwa razy w tygodniu wywożono z terenu osiedli
wystawiane przez mieszkańców tzw. „gabaryty”,
-- dokonano trzykrotnego cięcia trawy z terenów zielonych
oraz dwukrotnego cięcia żywopłotów w skali Spółdzielni.
Przeglądy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
dokonano przeglądów:
-- rocznego budowlanego (pracownicy Spółdzielni),
-- rocznego gazowo - wentylacyjnych (firma „COMPLEX” Rafał Gajda),
-- rocznego sprawności dźwigów osobowych (zgodnie
z ustawą przez Urząd Dozoru Technicznego).
Powyższe przeglądy wykazały, że nasze zasoby utrzymywane są w należytej sprawności technicznej. Spełniane są
wymogi stawiane zarządcom budynków przez Prawo budowlane. Budynki są bezpieczne dla mieszkańców, a z kontroli gazowej wynika, że nie ma zagrożeń.
Fundusz remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 1 i Nr 2
W ramach zatwierdzonego planu kosztów funduszu remontowego za 2018 r. prace wykonywali konserwatorzy
Spółdzielni oraz firmy zewnętrzne.
1. Fundusz Remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 1.
W ramach Planu Funduszu Remontowego wykonano
zadania:
1) Wymiana drzwiczek szachtów elektrycznych
w nieruchomościach:
-- Nr 108 – ul. Niedźwiedzia 21-21b, 23-27, 29-33
-- Nr 115 – ul. Popowicka 62-68
-- Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
-- Nr 118 – ul. Żubrza 13-17
2) Białkowanie piwnic w nieruchomościach
(Konserwatorzy):
-- Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 37-43
-- Nr 115 – ul. Popowicka 62-68
-- Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
-- Nr 118 – ul. Żubrza 13-17
3) Wykonanie odwodnień w komorach wodomierzowych w nieruchomościach:
-- Nr 115 – ul. Popowicka 62-68
4) Remont przyłączy w kanalizacji deszczowej
w nieruchomościach:
-- Nr 101 – ul. Białowieska 5-11
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-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
-- Nr 108 – ul. Niedźwiedzia 21-21b, 23-27, 29-33
-- Nr 110 – ul. Niedźwiedzia 35-39, 41-45
-- Nr 111 – ul. Niedźwiedzia 47-51, 53-61
-- Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
-- Nr 114 – ul. Popowicka 49-61
5) Wymiana nawierzchni i oznakowania miejsc postojowych w nieruchomościach:
-- Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24
6) Budowa wiat śmietnikowych w nieruchomościach:
-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
-- Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 38-44
7) Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
i nawierzchni polbruk w nieruchomościach:
-- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
-- Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
8) Wymiana podpionowych zaworów gazu na kołnierzowe w nieruchomościach:
-- Nr 102 – ul. Białowieska 13-23
-- Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
9) Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz
z poziomami w nieruchomościach:
-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
-- Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
10) Malowanie klatek schodowych
w nieruchomościach:
-- Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 37-43
-- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
-- Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 38-44
-- Nr 110 – ul. Niedźwiedzia 35-39, 41-45
-- Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
-- Nr 114 – ul. Popowicka 49-61
11) Zagospodarowanie zieleni w nieruchomościach:
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
-- Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24
12) Wymiana drzwi do piwnic na przeciwpożarowe
w nieruchomościach:
-- Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
-- Nr 118 – ul. Żubrza 13-17
13) Zmiana tablic informacyjnych wewnątrz budynków w nieruchomościach (Konserwatorzy):
-- Nr 101 – ul. Białowieska 5-11
-- Nr 102 – ul. Białowieska 13-23
-- Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 37-43
-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
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-- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
-- Nr 108 – ul. Niedźwiedzia 21-21b, 23-27, 29-33
-- Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 38-44
-- Nr 110 – ul. Niedźwiedzia 35-39, 41-45
-- Nr 111 – ul. Niedźwiedzia 47-51, 53-61
-- Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24
-- Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
-- Nr 114 – ul. Popowicka 49-61
-- Nr 115 – ul. Popowicka 62-68
-- Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
-- Nr 117 – ul. Żubrza 7-11
-- Nr 118 – ul. Żubrza 13-17
14) Oświetlenie komór zsypowych w nieruchomościach (Konserwatorzy):
-- Nr 102 – ul. Białowieska 13-23
-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
-- Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24
-- Nr 115 – ul. Popowicka 62-68
15) Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych
w nieruchomościach:
-- Nr 105 – ul. Jelenia 28-56 (klatka 42)
16) Wykonanie i montaż osłony śmietnikowej
w nieruchomościach:
-- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
17) Przeniesienie szlabanu na początek ul. Niedźwiedziej
w nieruchomościach:
-- Nr 101 – ul. Białowieska 5-11
-- Nr 102 – ul. Białowieska 13-23
-- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
-- Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
18) Wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w nieruchomościach:
-- Nr 102 – ul. Białowieska 13-23
-- Nr 104 – ul. Jelenia 4-26 (klatka 20)
2. Prace dodatkowe z Funduszu Remontowego
w Zespole Nieruchomości Nr 1.
1) Przycięcia drzew, montaż blach osłonowych w drzwiach
– Nieruchomość Nr 102 ul. Białowieska 13-23.
2) Posadzenie i pielęgnacja drzew, remont nawierzchni –
Nieruchomość Nr 103 ul. Białowieska 29-35, 37-43.
3) Montaż systemu odcinania gazu w lokalu mieszkalnym, naprawa zaworów, usuwanie awarii – Nieruchomość Nr 104 ul. Jelenia 4-26.
4) Naprawa zaworów antyskażeniowych, montaż blach
osłonowych w drzwiach – Nieruchomość Nr 105
ul. Jelenia 28-56.
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5) Naprawa zaworów antyskażeniowych, przycięcie
drzew, projekt dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych – Nieruchomość Nr 107
ul. Niedźwiedzia 14-24.
6) Udrożnienie kanalizacji sanitarnej ul. Niedźwiedzia 57,
remonty nawierzchni – Nieruchomość Nr 111
ul. Niedźwiedzia 47-51, 53-61.
7) Naprawa zaworów antyskażeniowych, remonty nawierzchni – Nieruchomość Nr 112
ul. Popowicka 10-16, 18-24.
8) Montaż kratek wentylacyjnych – Nieruchomość
Nr 113 ul. Popowicka 30-58.
9) Udrożnienie kanalizacji sanitarnej ul. Popowicka 61
– Nieruchomość Nr 114 ul. Popowicka 49-61.
10) Przycięcia i sadzenie drzew – Nieruchomość Nr 115
ul. Popowicka 62-68.
3. Fundusz Remontowy Mienia Wspólnego
w Zespole Nieruchomości Nr 1.
W ramach planu funduszu wykonano zadania:
1) Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i polbruk.
2) Ciąg pieszo-jezdny ul. Białowieska 13-23 i ul. Niedźwiedzia
niskie budynki.
3) Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
4) Odnowienie oznakowania poziomego miejsc
postojowych.
5) Parking przy ul. Rysiej obok ul. Legnickiej 57 .
6) Zagospodarowanie zieleni.
7) Przestawienie słupa oświetleniowego w rejonie
budynku ul. Niedźwiedzia 31.
8) Poszerzenie miejsc postojowych dla
niepełnosprawnych.
9) Wykonanie ścieżki z polbruku między ul. Rysią
i ul. Białowieską.
4. Fundusz Remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 2

-- Nr 210 – ul. Popowicka 86-92 / ul. Białowieska 72-74
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
3) Wymiana pochwytów PCV na balustradach
schodowych w nieruchomościach:
-- Nr 201 – ul. Białowieska 4-10, 12-16
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
-- Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
-- Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
4) Wykonanie odwodnień w komorach
wodomierzowych w nieruchomościach:
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
5) Remont dachów w nieruchomościach:
-- Nr 201 – ul. Białowieska 4-10, 12-16
6) Remont cząstkowe nawierzchni asfaltowych
w nieruchomościach:
-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
7) Remont przyłączy kanalizacji deszczowej
w nieruchomościach:
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44
-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-41

8) Białkowanie piwnic w nieruchomościach
W ramach Planu Funduszu Remontowego wykonano zadania:
(Konserwatorzy):
1) Wymiana drzwiczek szachtów elektrycznych
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
w nieruchomościach:
-- Nr 210 – ul. Popowicka 86-92/ul. Białowieska 72-74
-- Nr 201 – ul. Białowieska 4-10, 12-16
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
-- Nr 202 – ul. Białowieska 18-22, 24-30
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
9) Zagospodarowanie zieleni, nasadzenia zastępcze
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
w nieruchomościach:
-- Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
-- Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
2) Remont oświetlenia w piwnicach w nieruchomościach:
-- Nr 209 – ul. Popiwicka 78-84
-- Nr 202 – ul. Białowieska 18-22, 24-30
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
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-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-43
10) Wykonanie poręczny wzdłuż schodów do piwnicy
w nieruchomościach:
-- Nr 210 – ul. Popowicka 86-92/ul. Białowieska 72-74
11) Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz
z poziomami w nieruchomościach:
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42 (1 szt.)
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26 (3 szt.)
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44 (3 szt.)
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76 (1 szt.)
-- Nr 209 – ul. Popowicka 78-84 (1 szt.)
-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132 (1 szt.)
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29 (1 szt.)
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77 (1 szt.)
12) Wymiana podpionowych zaworów gazowych
na kołnierzowe w nieruchomościach:
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
13) Wymiana drzwi do piwnic na przeciwpożarowe
w nieruchomościach:
-- Nr 201 – ul. Białowieska 4-10, 12-16
-- Nr 202 – ul. Białowieska 18-22, 24-30
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-43
-- Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
-- Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
14) Zmiana tablic informacyjnych wewnątrz budynków w nieruchomościach (Konserwatorzy):
-- Nr 201 – ul. Białowieska 4-10, 12-16
-- Nr 202 – ul. Białowieska 18-22, 24-30
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
-- Nr 209 – ul. Popowicka 78-84
-- Nr 210 – ul. Popowicka 86-92/ul. Białowieska 72-74
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
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-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-41
-- Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
-- Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
15) Malowanie klatek schodowych
w nieruchomościach:
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-43
16) Zakup i montaż stojaków na rowery
w nieruchomościach (Konserwatorzy):
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42 (2 szt.)
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54 (4 szt.)
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82 (1 szt.)
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26 (9 szt.)
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44 (5 szt.)
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76 (2 szt.)
-- Nr 209 – ul. Popowicka 78-84 (2 szt.)
-- Nr 210 – ul. Popowicka 86-92/ul. Białowieska 72-74
(1 szt.)
-- Nr 211 – ul. Popowicka 96-102 (2 szt.)
-- Nr 213 – ul. Popowicka 136-142 (2 szt.)
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158 (4 szt.)
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29 (3 szt.)
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-41 (2 szt.)
17) Oświetlenie komór zsypowych
w nieruchomościach (Konserwatorzy):
-- Nr 203 – ul. Białowieska 32-42
-- Nr 204 – ul. Białowieska 44-54
-- Nr 205 – ul. Białowieska 68-70, 76-82
-- Nr 206 – ul. Bobrza 2-26
-- Nr 207 – ul. Bobrza 28-44
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
-- Nr 209 – ul. Popowicka 78-84
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
-- Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 31-41
18) Wykonanie i montaż podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w nieruchomościach:
-- Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 152-158 (klatka 150)
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19) Wykonanie ścieżek z polbruku w nieruchomościach:
-- Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
-- Nr 209 – ul. Popowicka 78-84
20) Przebudowa osłon śmietnikowych na odpady
komunalne w nieruchomościach:
-- Nr 212 – ul. Popowicka 104-114, 116-132
-- Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
-- Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 73-77
5. Prace dodatkowe z Funduszu Remontowego
w Zespole Nieruchomości Nr 2.
1) Remonty nawierzchni, demontaż grzejników – Nieruchomość Nr 202 ul. Białowieska 18-22, 24-30.
2) Naprawa zaworów antyskażeniowych – Nieruchomość
Nr 203 ul. Białowieska 32-42.
3) Naprawa instalacji wodociągowej ul. Białowieska 46,
naprawa zaworów antyskażeniowych – Nieruchomość
Nr 204 ul. Białowieska 44-54.
4) Demontaż grzejników, przycięcie drzew – Nieruchomość Nr 205 ul. Białowieska 68-70, 76-82.
5) Przycięcie drzew, naprawa zaworów antyskażeniowych
– Nieruchomość Nr 208 ul. Popowicka 70-76.
6) Przycięcie drzew – Nieruchomość Nr 209 ul. Popowicka
78-84.
7) Przycięcie drzew, roboty dekarskie – Nieruchomość
Nr 210 ul. Popowicka 86-92 / ul. Białowieska 72-74.
8) Naprawy dekarskie i tynkarskie – Nieruchomość
Nr 213 ul. Popowicka 136-142.
9) Naprawa kanalizacji sanitarnej ul. Popowicka 150,
montaż elektromagnetycznego zaworu gazu w lokalu
mieszkalnym – Nieruchomość Nr 214 ul. Popowicka
144-150, 152-158.
10) Demontaż grzejników, montaż blach osłonowych
w drzwiach, usunięcie awarii ul. Wejherowska 23 –
Nieruchomość Nr 215 ul. Wejherowska 3-9, 19-29.
11) Naprawa zaworów antyskażeniowych, demontaż
grzejników, przycięcie drzew – Nieruchomość Nr 216
ul. Wejherowska 11-17, 31-43.
12) Demontaż grzejników – Nieruchomość Nr 217
ul. Wejherowska 55-59.
13) Demontaż grzejników – Nieruchomość Nr 218
ul. Wejherowska 61-65.
14) Remonty nawierzchni, wymiana włazu na studzience
kanalizacyjnej, nasadzenia tui, demontaż grzejników –
Nieruchomość Nr 219 ul. Wejherowska 67-71, 73-77.

6. Fundusz Remontowy Mienia Wspólnego w Zespole
Nieruchomości Nr 2.
W ramach Planu Funduszu wykonano zadania:
1) Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i polbruków, progi zwalniające.
2) Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
3) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenów zielonych,
w tym zagospodarowanie podwórek zielenią ul. Białowieska 32-54, 4-30.
4) Odnowienie oznakowania poziomego miejsc postojowych.
5) Parking przy ul. Rysiej obok ul. Legnickiej 57.
6) Doposażenie placów zabaw przy „górce”.
7) Wykonanie koncepcji poprawy warunków obsługi
komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej w rejonie
ul. Legnickiej i ul. Wejherowskiej.
8) Zakup i montaż wiat śmietnikowych – ul. Bobrza 2, 10,
14, 44, ul. Popowicka 104, 144, 150, ul. Wejherowska 3,
55, 67.
9) Wykonanie ścieżki z polbruku w parku między ul. Rysią
i ul. Białowieską.
7. Fundusz remontowy lokali użytkowych.
W ramach funduszu wykonano:
1) budynek administracyjno-biurowo-usługowy
ul. Popowicka 28:
a) remont murku oporowego przy wejściu do lokalu
usługowego (panele),
b) remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych do
sklepu spożywczego;
2) remont instalacji elektrycznej:
a) Zakład Konserwacji Gaśnic ul. Starograniczna 32,
b) Sklep rowerowy ul. Niedźwiedzia 47,
c) Biuro Rachunkowe ul. Popowicka 46 MKM
Contador;
3) podział parkingu strzeżonego ul. Starograniczna 28 na
część strzeżoną i część ogólnodostępną (przesunięcie
ogrodzenia);
4) naprawy awaryjne (przyłącza kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, itp.);
5) remont dachu wiaty ul. Starograniczna 32;
6) naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi
Roletownia ul. Wejherowska 47.
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IV. INFORMACJA CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA
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„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. oraz jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do
31.12.2018 r., zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r., poz. 351), prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i jej statutem.”

3 547

Załącznik Nr 1 Bilans za rok 2018
Załącznik Nr 2 Rachunek zysków i strat za rok 2018

Wg stanu na 31.12.2018 r.
1. Członkowie Spółdzielni – 6 058 osób.
2. Struktura zasobów mieszkaniowych:
A. Lokale
ZN Nr 1 ZN Nr 2
mieszkalne
Lokale
2 625
2 902
mieszkalne ogółem:
1) spółdzielcze
własnościowe
1 595
1 952
prawo do lokalu
mieszkalnego
2) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
24
11
mieszkalnego
3) lokale stanowiące
odrębną
974
933
nieruchomość
4) umowy najmu
30
6
lokalu mieszkalnego
5) lokale mieszkalne
zajmowane bez
2
0
tytułu prawnego
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Razem

35
1 907
36
2

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO – FINANSOWA
SMLW „POPOWICE” W ROKU 2018
1. BILANS
W oparciu o Ustawę z dnia 29 września o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 4 poz. 27 z 2001 r. z późn. zm.), Spółdzielnia dokonała
zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządziła sprawozdanie
finansowe za rok 2018 składające się z Bilansu, Rachunku
zysków i strat, Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w funduszu własnym.
Umowa o badanie sprawozdania finansowego za rok
2018 została podpisana z Kancelarią Usług Audytorskich
i Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a badanie
przeprowadziła biegły rewident Janina Chmulak.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego i ocenę sytuacji finansowej Spółdzielni biegły rewident przedstawił na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu
25.04.2019 r. Poniżej prezentujemy fragment projektu sprawozdania biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie:

W ocenie ogólnej zawartej w projekcie Raportu z badania biegły rewident stwierdził m.in., że: „Sytuacja majątkowa i finansowa SML-W „Popowice” w roku 2018 jest
dobra, potwierdzona wskaźnikami ekonomicznymi, opartymi o realny stan aktywów i pasywów bilansu oraz kosztów
i przychodów rachunku zysków i strat.”
2. Ogólne wyniki działalności gospodarki zasobami
Spółdzielni za rok 2018 w ujęciu liczbowym kształtują się następująco:
2.1. Wyniki finansowe SMLW „POPOWICE”
1. Lokale mieszkalne
- 48 328,15 zł
2. Pożytki z najmu pom. dodatk. w bud. mieszkalnych
371 773,06 zł
3. Media – lokale mieszkalne
1 751 987,70 zł
4. Lokale użytkowe + pozost. sprzed.
2 088 871,83 zł
5. Pozostała działalność operacyjna
410 841,54 zł
6. Działalność finansowa
524 104,88 zł
Ogółem wynik brutto za okres 01.01–31.12.2018 r.
5 099 250,86 zł
Wyniki ujęte w poz. 1 i 2 z mocy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1) zwiększają odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Dane ujęte
w pozycji 3. „Media” przedstawiają wyniki (wpłaty-koszty)
dotyczące użytkowania mediów (zimna woda, ciepła woda,
centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz), które są
rozliczane z lokatorami poprzez rozliczanie odczytów liczników indywidualnych (woda), odczytów podzielników
w mieszkaniach (ciepło), bądź poprzez ustalanie wysokości
stawki opłat na poszczególnych nieruchomościach w oparciu o liczniki zbiorowe poszczególnych nieruchomości
(energia elektryczna, gaz).
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Wyniki ogółem oraz w podziale na wydzielone nieru- Zespół Nieruchomości Nr 1
chomości w ramach poszczególnych Zespołów przedsta- a) Fundusz remontowy
stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. +3 606 478,48 zł
wiają załączniki:
zwiększenia w ciągu roku
+1 881 871,27 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty)
Załącznik Nr 3 – Wyniki ogółem za rok 2018
–2 532 582,70 zł
Załącznik Nr 4 – Wyniki finansowe po rozliczeniu kosztów
stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. +2 955 767,05 zł
eksploatacji w podziale na wydzielone

nieruchomości w ramach Zespołu Nieb) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego
ruchomości Nr 1 za rok 2018
Spółdzielni
Załącznik Nr 5 – Wyniki finansowe po rozliczeniu koszstan funduszu na dzień 31.12.2017 r. +147 066,24 zł
tów eksploatacji w podziale na wydziezwiększenia w ciągu roku
+224 816,43 zł
lone nieruchomości w ramach Zespołu
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty)
Nieruchomości Nr 2 za rok 2018
–318 906,39 zł
stan
funduszu
na
dzień
31.12.2018
r.
+52 976,28 zł
Załącznik Nr 6 – przedstawia wykonanie planu kosztów
eksploatacji zasobów mieszkaniowych
całościowo w SML-W „Popowice” za c) Remont dźwigów
stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. +191 448,55 zł
rok 2018
zwiększenia w ciągu roku
+80 246,57 zł
Załącznik Nr 7 – przedstawia wykonanie planu kosztów
zmniejszenia w ciągu roku
–221 768,29 zł
zarządzania zasobami SMLW „Popowistan funduszu na dzień 31.12.2018 r.
+49 926,83 zł
ce” za rok 2018
Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone
Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 8
3. W okresie sprawozdawczym planowany fundusz
płac wraz z kosztami ZUS
Zespół Nieruchomości Nr 2
wynosił		 4 126 300,00 zł a) Fundusz remontowy
natomiast realne wykonanie wynosiło		 3 843 917,58 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. +3 217 296,16 zł
co daje 93,16 % wykonania planu rocznego.
zwiększenia w ciągu roku
+2 203 479,34 zł
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyzmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty)
nosiło 64,29 etatów.
		
–2 540 084,83 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. +2 880 690,67 zł
Fundusz płac wraz z kosztami ZUS w rozbiciu na poszczególne grupy kosztów kształtował się następująco:
b) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego
Spółdzielni
- koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni
stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. +228 345,35 zł
plan 2 135 300,00 zł
zwiększenia w ciągu roku
+ 262 746,62 zł
wykonanie 1 981 053,42 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty)
- koszty zarządzania zasobami Spółdzielni
		
–215 632,03 zł
plan 1 918 100,00 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. +275 459,94 zł
wykonanie 1 792 693,13 zł
- koszty lokali użytkowych
c) Remont dźwigów
plan
72 900,00 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. + 307 178,76 zł
wykonanie
70 171,03 zł
zwiększenia w ciągu roku
+152 768,49 zł
Koszty diet Rady Nadzorczej
299 880,47 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty)
Koszty diet Rad Zespołów Nieruchomości 126 546,00 zł
		
–204 803,20 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. +255 144,05 zł
4. Fundusz remontowy
Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzieloEwidencja księgowa zadań remontowych była prowadzona
ne Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 9
w rozbiciu na:

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

MAJ

13

3. Remonty lokali użytkowych 58 072,11 zł
7. Zadania do realizacji w 2019 roku i latach
w tym
następnych
- remont murku oporowego i podjazdu
– ul. Popowicka 28
22 088,00 zł
1. Kontynuowanie realizacji uchwał Zebrania Przedstawi- remont instalacji elektrycznej w budynkach 9 164,29 zł
cieli nr 2/ZP/02/07, 3/ZP/02/07 i 4/ZP/02/07 z dnia
- przesunięcie ogrodzenia parkingu
10.03.2007 r. dotycząca budowy kompleksu mieszkalno
– ul. Starograniczna 28
6 597,50 zł
– usługowego poprzez powołaną do tego celu spółkę.
- remont dachu wiaty – ul. Starograniczna 3213 825,95 zł
2. Wdrażanie kompleksowego planu związanego z two- naprawa dachu – ul. Wejherowska 47
4 872,00 zł
rzeniem nowych miejsc postojowych w zasobach
- pozostałe prace
1 524,37 zł
Spółdzielni.
3. Kontynuacja kompleksowego planu związanego z po5. Stan zadłużenia w opłatach na utrzymanie lokali
szukiwaniem możliwości zmniejszenia kosztów funkmieszkalnych oraz najem lokali użytkowych (działalcjonowania Spółdzielni.
ność windykacyjna)
4. Wykonywanie prac dociepleniowych budynków
i uzyskanie dofinansowania zgodnie z podpisaną
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
Lokale
Lokale
Okres
Razem
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umową
mieszkalne
użytkowe
o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0009/17-00
Stan na
828 063,06 zł 141 583,78 zł 969 646,84 zł
Projektu „Wzrost efektywności energetycznej budyn31.12.2017 r.
ków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem
Stan na
734 642,92 zł 147 101,84 zł 881 744,76 zł
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własno31.12.2018 r.
ściowej Popowice.” nr POIS.01.03.02-00-0009/17
w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywW okresie sprawozdawczym wysłano 1 211 wezwań do
ności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś
zapłaty do lokatorów zalegających z opłatami oraz 9 wezwań
priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
do najemców lokali użytkowych. Dodatkowo wysłano 224
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
wezwań przedsądowych z Kancelarii Prawnej dotyczących
2014 – 2020.
zaległości. Kancelaria prawna skierowała do sądu 44 sprawy,
w okresie sprawozdawczym uzyskano 39 wyroków sądowych.
Działalność windykacyjna w Spółdzielni jest prowadzo- VI. INFORMACJE DODATKOWE
na w sposób zorganizowany i zapewniający bieżący monitoring dłużników, co przekłada się na niski procentowy wskaź- 1. Modernizacja węzłów cieplnych
nik zadłużenia w skali roku. Wskaźnik zadłużenia z tytułu
Firma Fortum Wrocław zgodnie z podpisaną umową
opłat za lokale mieszkalne oraz najem lokali użytkowych
za 2018 r. wynosi 2,62 %. Dla porównania wskaźnik ten za kontynuuje modernizację 101 węzłów cieplnych przewi2017 r. wynosił 3,07 %, za 2016 r. 2,54 %. Jak z tego wynika dzianą na lata 2014-2023. W roku 2018 wymieniono 10
działalność windykacyjna prowadzona w Spółdzielni daje węzłów cieplnych:
efekty, o czym świadczą niskie wskaźniki zadłużenia.
-- ul. Żubrza 3, 9, 15,
-- ul. Niedźwiedzia 16, 20,
6. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni
-- ul. Popowicka 138,
-- ul. Wejherowska 25, 29,
Spółdzielnia oprócz zarządzania zasobami mieszkanio-- ul. Białowieska 46, 52
wymi prowadzi również działalność gospodarczą, tj. wynajem lokali użytkowych, dzierżawę gruntów, udostępnienie
Wszystkie nowe węzły wyposażone są w naczynia
terenów pod reklamę itp. W 2018 r. wynik na pozostazbiorcze
przeponowe, układy automatycznego uzupełłej działalności gospodarczej Spółdzielni wyniósł netto
2 528 198,25 zł (podatek dochodowy za rok 2018 r. wy- niania zładów grzewczych oraz układy pomiarowe ilości
niósł 495 620,00 zł). Znaczący udział w wyniku finanso- ciepła przed wymiennikami centralnego ogrzewania po strowym Spółdzielni mają środki wypracowane na działalności nie zasilania z sieci ciepłowniczej. Koszty sporządzenia profinansowej. W 2018 r. kwota uzyskanych odsetek wyniosła jektów wykonawczych oraz wybudowania nowych węzłów
cieplnych poniósł dostawca ciepła tzn. Fortum Wrocław.
524 171,16 zł.
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W 2019 r. będzie wyremontowanych następnych
10 węzłów:
-- ul. Białowieska 9, 78,
-- ul. Niedźwiedzia 32,
-- ul. Popowicka 50, 55, 56, 142,
-- ul. Wejherowska 33, 35, 75.
2. Spółka celowa.
1. STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW, WARTOŚĆ
POSIADANYCH UDZIAŁÓW.
Kapitał zakładowy i struktura udziałowców w roku
2018 r. nie uległ zmianom w stosunku do roku 2017 i wynosił 26.170.400,00 zł. Kapitał zakładowy został podzielony
na 130 852 udziały po 200,00 zł każdy.
Podział udziałów w kapitale zakładowym pozostał bez
zmian w stosunku do roku 2017 i przedstawia się w następujący sposób:
a) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Popowice” 65 426 udziały po 200,00 zł każdy o łącznej wartości 13.085.200,00 zł,
b) Citi Development Sp. z o.o. 65 426 udziały po
200,00 zł każdy o łącznej wartości 13.085.200,00 zł.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
„Popowice” wartość swoich udziałów pokryła aportem niepieniężnym w postaci udziałów w prawie wieczystego użytkowania w nieruchomości gruntowej działki gruntowej nr 4/21 przy
ul. Legnickiej 57 o powierzchni 0,5052 ha, prawie wieczystego
użytkowania działki nr 4/22 o powierzchni 0,0157 ha oraz prawie wieczystego użytkowania działki nr 4/23 o powierzchni
0,8334 ha. Natomiast Citi Development Sp. z o.o. wartość swoich udziałów pokryła w postaci świadczenia pieniężnego.
2. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA SPÓŁKI.
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. średnioroczne zatrudnienie w Spółce wyniosło 4 etaty. Spółka zatrudniała: asystentkę zarządu, trzech
specjalistów ds. sprzedaży. W okresie sprawozdawczym
usługi księgowe zostały powierzone, jako outsorcing na zewnątrz na zasadzie umowy cywilnej.
Skład ilościowy i osobowy zarządu został zachowany,
jako dwuosobowy i w okresie sprawozdawczym nie uległ
zmianie. Skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej pozostał trzy osobowy i nie uległ zmianie.
Zarząd, nie pobierał żadnego wynagrodzenia w okresie
sprawozdawczym.
Trzech członków Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji również nie pobierało wynagrodzenia.

Wspólnicy podjęli w tych sprawach stosowne uchwały
Walnego Zgromadzenia Wspólników w poprzednich okresach.
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO – FINANSOWA
SPÓŁKI W ROKU 2018.
W oparciu o Ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
z późniejszymi zmianami Spółka dokonała zamknięcia ksiąg
rachunkowych i sporządziła sprawozdanie finansowe za rok
2018 składające się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz
Informacji Dodatkowej.
Spółka na dzień 31.12.2018 r. osiągnęła bilansowy zysk
netto w wysokości 142.069,91 zł i zamknęła bilansową
sumę aktywów i pasywów kwotą 117.454.362,99 zł. Spółka
w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność deweloperską realizując II etap inwestycji pod handlową nazwą
„Legnicka Street – etap II”.
W okresie sprawozdawczym spółka realizowała w dobrym tempie roboty budowlane. Poziom wykonawczy na
koniec 2018 roku zamknął się zaawansowaniem w ujęciu
wartościowym w wysokości ok. 70% realizacji całkowitej
budowy. Przedmiotowa inwestycja deweloperska w okresie
sprawozdawczym prowadzenia robót budowlanych wiązała
się z ponoszeniem dużych kosztów przy niewspółmiernych
przychodach związanych tylko i wyłącznie ze sprzedażą
lokali i przeniesieniem własności lokali ze zrealizowanego I etapu inwestycji. Realizowany drugi etap inwestycji
w okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży lokali
traktuje, jako zaliczki wnoszone przez Klientów na poczet
zakupu lokali. W okresie tym spółka oczywiście prowadziła
proces sprzedaży II etapu przedsięwzięcia osiągając bardzo
dobre wyniki ponad 63% planowanej wartościowej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych.
Kontrolę kosztów inwestycji oraz rzeczowej realizacji robót budowalnych w okresie sprawozdawczym prowadzili inspektorzy nadzoru inwestora oraz inspektor bankowy, który
raz na miesiąc kontrolował budowę sporządzając stosowny
protokół z realizacji budowy. Protokół ten był podstawą do
płatności na rzecz generalnego wykonawcy, podwykonawców oraz wszystkich innych faktur związanych z realizacją
budowy. Płatności były dokonywane przez Getin Noble
Bank S.A. bezpośrednio do firm wystawiających faktury z kredytu inwestycyjnego bądź z otwartego rachunku
powierniczego, na który Klienci wpłacali transze płatnicze
za zrealizowany etap budowy. Płatności Klientów zostały
podzielone na 10 transz płatniczych związanych z realizacją
kolejnego etapu budowy.
Finansowanie II etapu odbywa się z: wkładu własnego
spółki, wpłat Klientów (rachunek powierniczy otwarty)
i kredytu inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny zawarty
z Getin Noble Bankiem S.A. opiewa do kwoty 82 mln zł.
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Getin Noble Bank S.A. udzielony kredyt inwestycyjny zabezpieczył między innymi na: hipotece umownej
z najwyższym prawem pierwszeństwa na działce nr 4/23,
pełnomocnictwo do wszystkich rachunków posiadanych
przez spółkę w tymże banku, przelew wierzytelności na
rzecz banku z Klientami, którzy zawierają umowy zakupu
lokali w przedmiotowej nieruchomości ze spółką, przelew
wierzytelności na rzecz banku z umowy ubezpieczenia od
ryzyk budowlano – montażowych, ustanowił zabezpieczenie na 100% udziałach obu udziałowców w kapitale zakładowym spółki oraz pozyskał poręcznie udziałowca tzn.
Citi Development Sp. z o.o.
Drugi etapu zakłada wybudowanie budynku o funkcji
mieszanej tak, jak w I etapie inwestycji. Budynek będzie
posiadał: trzy kondygnacje garaży podziemnych (stosunek miejsc postojowych do lokali mieszkalnych 1:1),
w parterze lokale użytkowe, na I piętrze lokale biurowe,
magazynowe, komórki, pozostałe kondygnacje lokale
mieszkalne.
Harmonogram robót zakłada zakończenie robót budowalnych na koniec października 2019 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i samodzielności lokali systematycznie i sukcesywnie do końca kwietnia 2020 r.
4. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW
NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 20018.
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lokali z II etapu inwestycji.
6. Prowadzenie działań marketingowo – reklamowych
zgodnie z przyjętą strategią spółki.
3. Docieplenia budynków
Termomodernizacja budynków rozpoczęta
Zaplanowana na lata 2018-2020 termomodernizacja
budynków SMLW „Popowice” finansowana ze środków
własnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w postaci dofinansowania obejmującego pożyczkę niskoprocentową
i dotację bezzwrotną została rozpoczęta w październiku
2018 r. Prace, które wykonuje firma IZODOM Sp. z o.o.
Sp. k., zaczęto od budynków niskich przy ul. Żubrzej 1-5
i 7-11. W listopadzie rozpoczęli prace kolejni wykonawcy
Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz na niskich budynkach przy ul. Wejherowskiej 55-59 i 61-65 oraz Konsorcjum firm Budowlano – Dekarskie Przedsiębiorstwo
MIRSKI+DITTRICH Sp. z o.o., AKRO DEVELOPMENT
Sp. z o.o., Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Marciniec na budynkach wysokich przy ul. Popowickiej 70-76
i 78-84 oraz przy ul. Białowieskiej 68-70. Czwarty wykonawca firma BUDOTERMIKA Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczął
prace w lutym 2019 r.
Łącznie w 2018 r. prace prowadzono na 10 budynkach.

1) Podpisanie umowy z dostawcą ciepła i ciepłej wody
użytkowej firmą „Fortum”.
2) Podpisanie umowy na wykonanie przyłącza i dostawę
energii elektrycznej z firmą „ESV”.
3) Wybór firmy Termoekolgia na wykonanie węzłów cieplnych i przyłączy do sieci ciepłowniczej.
4) Rozpoczęcie rozmów z operatorami Orange i Netia na
wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych.

VII. REALIZACJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW PODJĘTYCH NA WYDZIELONYCH CZĘŚCIACH
WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2018.

5. CELE I ZADANIA DO REALIZACJI W 2019 ROKU.

• Uchwała Nr 2/WZ/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu SMLW „Popowice” za rok 2017.
Realizacja: uchwała podjęta

1. Kontynuacja procesu budowalnego etap II zgodnie
z harmonogramem inwestycji i jej zakończenie zgodnie
z przyjętą datą zakończenia przez generalnego wykonawcę.
2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w możliwie
krótkim terminie po dokonaniu wszystkich odbiorów
zgodnie z Prawem Budowalnym.
3. Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem pomiarów lokali, części wspólnych itp.
4. Rozpoczęcie kompletowania dokumentacji do uzyskania samodzielności lokali.
5. Kontynuacja sprzedaży lokali pozostałych z I etapu oraz

1. Uchwały podjęte.
• Uchwała Nr 1/WZ/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”
za rok 2017.
Realizacja: uchwała podjęta

• Uchwała Nr 3/WZ/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMLW „Popowice” za rok 2017.
Realizacja: uchwała podjęta
• Uchwała Nr 4/WZ/2018 w sprawie podziału zysku
netto na rok 2017 z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, stosowanie do art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ze zmianami.
Realizacja: uchwała podjęta zgodnie z treścią
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• Uchwała Nr 5/WZ/2018 w sprawie udzielenia ab• Uchwała Nr 82/WZ/2018 w sprawie zatwierdzenia
solutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017 Walne
tekstu jednolitego Statutu SMLW „Popowice”
Zgromadzenie (wydzielone części) SMLW „Popowice”
ze zmianami.
we Wrocławiu, uwzględniając wyniki tajnego glosowania
Realizacja: uchwała podjęta zgodnie z treścią
zawarte w protokole Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
udziela stosownie do § 68 pkt 2 statutu absolutorium za
2. Realizacja wniosków złożonych na poszczególnych
rok 2017 Prezesowi Zarządu Mirosławowi Miciakowi
częściach Walnego Zgromadzenia w 2018 r.
– za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Realizacja: udzielono absolutorium, udzielenie absolu- I część
torium, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze jest równo- 1) Wniosek Pani Krystyny Gladis w sprawie przeniesienia
znaczne z udzieleniem Prezesowi Zarządu votum zaufaskrzynek pocztowych w inne miejsce w klatce schodowej,
nia i akceptacji jego działań za okres sprawozdawczy
w której mieszka wnioskodawczyni ze względu na hałas.
Realizacja: wykonano
• Uchwała Nr 6/WZ/2018 w sprawie udzielenia abso- 2) Wniosek złożony przez 10 członków Spółdzielni w spralutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2017 Walne
wie organizowania raz na kwartał spotkań z mieszkańcaZgromadzenie (wydzielone części) SMLW „Popowice”
mi i organami samorządowymi Spółdzielni.
we Wrocławiu, uwzględniając wyniki tajnego glosowaRealizacja: bardzo mała frekwencja na spotkaniach
nia zawarte w protokole Komisji Mandatowo – Skrutanp. z Policją, Strażą Miejską, TOZ w sprawie kotów,
cyjnej udziela stosownie do § 68 pkt 2 statutu absolutow sprawie dostosowania budynku przy ul. Popowickiej
rium za rok 2017 Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi
62-68 do przepisów przeciwpożarowych, na zebraniu
Słowikowi – za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
sprawozdawczym przygotowanym przez RZN Nr 2 nie
Realizacja: udzielono absolutorium, udzielenie absprzyja organizowaniu takich spotkań, ponieważ nie
solutorium, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze jest
odzwierciedla opinii oraz stanowiska większości mieszrównoznaczne z udzieleniem Wiceprezesowi Zarządu
kańców Spółdzielni.
votum zaufania i akceptacji jego działań za okres spra3) Wniosek złożony przez 12 członków Spółdzielni
wozdawczy
w sprawie likwidacji gazetki osiedlowej „Nasze Popowice”.
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
• Uchwała Nr 7/WZ/2018 w sprawie udzielenia ab4) Wniosek Pani Wacławy Mazur podpisany przez 16
solutorium Członkowi Zarządu za rok 2017 Walne
osób (13 członków) oraz wniosek Pana Zdzisława
Zgromadzenie (wydzielone części) SMLW „PopoBębasa podpisany przez 11 osób w sprawie likwidacji
wice” we Wrocławiu, uwzględniając wyniki tajnego
podzielników centralnego ogrzewania i wprowadzenia
glosowania zawarte w protokole Komisji Mandatowo
opłat na zasadzie ryczałtowej (metrażowej) od najbliż– Skrutacyjnej udziela stosownie do § 68 pkt 2 statutu
szego sezonu grzewczego 2018/2019.
absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu MichaWniosek nie przeszedł w głosowaniu.
łowi Żołnierowiczowi – za okres od 01.01.2017 r. do
5) Wniosek Pani Zofii Wąsowskiej w sprawie naprawy
31.12.2017 r.
ulicy Bobrzej 2-26, 28-44, wyremontowanie części naleRealizacja: udzielono absolutorium, udzielenie abżącej do Spółdzielni.
solutorium, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze jest
Realizacja: Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 wydała
równoznaczne z udzieleniem Członkowi Zarządu
opinię negatywną odnośnie przedmiotowych prac.
votum zaufania i akceptacji jego działań za okres spra- 6) Wniosek Pani Zofii Wąsowskiej w sprawie zrównania
wozdawczy
opłat mieszkaniowych za m2 lokalu na fundusz remontowy w całej Spółdzielni.
Prezes Zarządu poinformował, że wniosek jest
• Uchwała Nr 7A/WZ/2018 w sprawie zmiany proporbezprzedmiotowy, ponieważ opłaty w Zespole Nieruchocji podziału stosunku kosztów zmiennych z 50% koszty
mości Nr 1 i Nr 2 są takie same i wynoszą 1,38 zł za m2.
metrażowe i 50% koszty podzielnikowe na 40% koszty
7) Wniosek Pani Zofii Wąsowskiej w sprawie korzystania
metrażowe i 60% koszty podzielnikowe.
z parkingu między kościołem, a ulicą Bobrzą 14. ZabloRealizacja: uchwała podjęta zgodnie z treścią
kowanie przejazdu z brukowanej uliczki.
Wniosek zostanie przekazany do dalszego procedowa• Uchwały Nr 8-81/WZ/2018 w sprawie zmiany
nia do Rady Nadzorczej i Zarządu.
zapisów Statutu SMLW „Popowice”.
Realizacja: wykonano
Realizacja: uchwały podjęte zgodnie z ich treścią
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8) Wniosek Pani Zofii Wąsowskiej w sprawie naprawienia zapór przy parkingu przy kościele.
Prezes Zarządu poinformował, że wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ zapory te nie leżą na terenie
Spółdzielni, tylko na terenie Kościoła.
Wniosek oddalono w głosowaniu.
9) Wniosek Pani Zofii Wąsowskiej w sprawie naprawienia chodnika rozjeżdżonego przez samochody korzystające z parkingu.
Prezes Zarządu poinformował, że wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ nie jest to teren Spółdzielni,
tylko Kościoła.
Wniosek oddalono w głosowaniu.
10) Wniosek Pana Jerzego Lecha w sprawie cięcia żywopłotów raz w roku, cięcie dwukrotne w roku jest niepotrzebne i ograniczy koszty. (Słownie do Protokołu
Komisji Wnioskowej)
Za wnioskiem – 21 głosów, przeciw - 0 głosów.
Wniosek zostanie przekazany do dalszego procedowania do RZN Nr 2 i Zarządu.
Realizacja: Rada Nadzorcza po uzyskaniu negatywnej
opinii Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 zdecydowała, że wniosek jest niezasadny, ponieważ cięcie żywopłotów dwa razy w roku jest efektywne i poprawia
estetykę osiedla
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4) Wniosek złożony przez 12 członków Spółdzielni
w sprawie likwidacji gazetki osiedlowej „Nasze Popowice”.
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
III część
1) Wniosek złożony przez 12 członków Spółdzielni
w sprawie likwidacji gazetki osiedlowej „Nasze Popowice”.
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
2) Wniosek Pani Wacławy Mazur podpisany przez 16
osób (13 członków) oraz wniosek Pana Zdzisława
Bębasa podpisany przez 11 osób w sprawie likwidacji
podzielników centralnego ogrzewania i wprowadzenia
opłat na zasadzie ryczałtowej (metrażowej) od najbliższego sezonu grzewczego 2018/2019.
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
3) Wniosek złożony przez 10 członków Spółdzielni w sprawie organizowania raz na kwartał spotkań z mieszkańcami i organami samorządowymi Spółdzielni.
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
4) Wniosek Pani Krystyny Gladis w sprawie przeniesienia
skrzynek pocztowych w inne miejsce w klatce schodowej,
w której mieszka wnioskodawczyni ze względu na hałas.
Wniosek zostanie skierowany do RZN i RN.
Realizacja: wykonano

IV część
II część
1) Wniosek złożony przez 10 członków Spółdzielni
1) Wniosek Pani Krystyny Gladis w sprawie przeniesienia
w sprawie organizowania raz na kwartał spotkań z mieszskrzynek pocztowych w inne miejsce w klatce schodowej,
kańcami i organami samorządowymi Spółdzielni.
w której mieszka wnioskodawczyni ze względu na hałas.
Wniosek skierowano do Rady Nadzorczej.
Wniosek bez głosowania skierowano do Rady NadzorRealizacja: bardzo mała frekwencja na spotkaniach
czej, w celu rozpatrzenia.
np. z Policją, Strażą Miejską, TOZ w sprawie kotów,
Realizacja: wykonano
w sprawie dostosowania budynku przy ul. Popowickiej
2) Wniosek Pani Wacławy Mazur podpisany przez 16
62-68 do przepisów przeciwpożarowych, na zebraniu
osób (13 członków) oraz wniosek Pana Zdzisława
sprawozdawczym przygotowanym przez RZN Nr 2 nie
Bębasa podpisany przez 11 osób w sprawie likwidacji
sprzyja organizowaniu takich spotkań, ponieważ nie
podzielników centralnego ogrzewania i wprowadzenia
odzwierciedla opinii oraz stanowiska większości mieszopłat na zasadzie ryczałtowej (metrażowej) od najbliżkańców Spółdzielni.
szego sezonu grzewczego 2018/2019.
2) Wniosek złożony przez 12 członków Spółdzielni
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
w sprawie likwidacji gazetki osiedlowej „Nasze Popowice”.
3) Wniosek złożony przez 10 członków Spółdzielni
w sprawie organizowania raz na kwartał spotkań z mieszWniosek nie przeszedł w głosowaniu.
kańcami i organami samorządowymi Spółdzielni.
3) Wniosek Pani Wacławy Mazur podpisany przez 16
Realizacja: bardzo mała frekwencja na spotkaniach
osób (13 członków) oraz wniosek Pana Zdzisława
np. z Policją, Strażą Miejską, TOZ w sprawie kotów,
Bębasa podpisany przez 11 osób w sprawie likwidacji
w sprawie dostosowania budynku przy ul. Popowickiej
podzielników centralnego ogrzewania i wprowadzenia
62-68 do przepisów przeciwpożarowych, na zebraniu
opłat na zasadzie ryczałtowej (metrażowej).
sprawozdawczym przygotowanym przez RZN Nr 2 nie
Wniosek nie przeszedł w głosowaniu.
sprzyja organizowaniu takich spotkań, ponieważ nie
odzwierciedla opinii oraz stanowiska większości mieszkańców Spółdzielni
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4) Wniosek Pani Krystyny Gladis w sprawie przeniesienia
skrzynek pocztowych w inne miejsce w klatce schodowej,
w której mieszka wnioskodawczyni ze względu na hałas.
Wniosek bez głosowania skierowano do Rady Nadzorczej, w celu rozpatrzenia.
Realizacja: wykonano
5) Wniosek Pana Witolda Rybaka w sprawie zmniejszenia składu Rad Zespołów Nieruchomości, a nie ich
likwidowanie.
Realizacja: w kompetencji Walnego Zgromadzenia,
wymaga zmiany zapisów Statutu.
6) Wniosek Pana Witolda Rybaka w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Rad Zespołów
Nieruchomości, ale nie tak drastycznie jak w Uchwale

Prezes Zarządu
Mirosław Miciak

Nr 81A/WZ/2018, tylko adekwatnie do wysokich
kompetencji merytorycznych i moralnych.
Realizacja: w kompetencji Walnego Zgromadzenia,
wymaga zmiany zapisów Statutu.
7) Wniosek Pana Witolda Rybaka w sprawie rozliczania
opłat za wodę, tj. pozostałych kosztów rozliczenia
(wyjaśnienie tematu).
Wniosek skierowano do Zarządu.
Realizacja: wnioskodawca uzyskał wyjaśnienie i przyjął
do wiadomości

Wrocław, 02.04.2019 r.

Wiceprezes Zarządu
Bogdan Słowik

Członek Zarządu
Michał Żołnierowicz

R E K L A M A

DEMMERS TEAHOUSE
HERBACIANE SPECJAŁY
Jesteśmy znów na Popowicach przy ul. Legnickiej 57F w biurowcu
Legnicka Street
(jesteśmy na tylnej ścianie budynku za Żabką, obok Sushi Spot)
(wcześniej byliśmy w Magnolii)

Ponad 180 gatunków herbat premium z wiedeńską tradycją!

Serdecznie zapraszamy!
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SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej SMLW „POPOWICE” za 2018 r.
Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym to jest • w II półroczu – priorytetową sprawą, która od lipca
2018 r. pracowała w składzie wybranym na Wydzielonych
2018 r. swoje odbicie znalazła w porządkach obrad każCzęściach Walnych Zgromadzeń w 2016 r. i obecnie kończy
dego posiedzenia Prezydium i Planarnego Rady były
swoją trzyletnią kadencję. Podstawą działania Rady w roku
docieplenia ścian północnych i południowych naszych,
sprawozdawczym był przyjęty na posiedzeniu Plenarnym,
wszystkich 52 bloków mieszkalnych. Informacja o za25 stycznia 2018 r., „Plan Pracy Rady Nadzorczej na 2018 r.”
kwalifikowaniu Naszej Spółdzielni do Projektu dofinanPracami Rady Nadzorczej kierowało sześcioosobosowanego przez Unię Europejską w ramach „Programu
we Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący Rady,
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Przewodniczący Ko-2020” i pozyskaniu na ten cel dofinansowania w wysomisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
kości około 29 000 000 zł dotarła do nas pod koniec maja
i Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej.
2018 r. Wiadomość tą przekazaliśmy Państwu w czerwPosiedzenia Prezydium Rady odbywały się w każdy
cowym – specjalnym wydaniu gazetki „Nasze Popowice”.
pierwszy czwartek miesiąca. W 2018 roku odbyło się 12
To była dobra wiadomość, ale wraz z nią mnożyły się proposiedzeń Prezydium w których każdorazowo uczestniczyli
blemy między innymi, jakie konieczne i najpilniejsze prawszyscy Członkowie Zarządu. Główną tematyką tych poce trzeba wykonać, aby wykorzystać postawione przy busiedzeń były bieżące sprawy Spółdzielni, przekazanie do
dynkach czteropiętrowych rusztowania oraz zamontowazaopiniowania w komisjach problemowych pism, które
ne przy blokach dziesięciopiętrowych, windy towarowe.
wpłynęły do Rady Nadzorczej od Członków Spółdzielni,
Zarządu i Rad Zespołów Nieruchomości oraz przygotowaZasadniczym kryterium było podjęte przez Radę Nadnie posiedzeń Plenarnych.
zorczą i Zarząd Spółdzielni, na Walnych Zgromadzeniach,
zobowiązanie o nie podniesieniu opłat na fundusz remontoStrategicznymi zadaniami Rady Nadzorczej w ubiegłym, wy, a także ograniczenia wynikające regulaminu Narodowe2018 r. były:
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• w I półroczu – zakończenie prac nad nowelizacją Statutu że przyznane dofinansowanie nie może być wykorzystane
Spółdzielni w związku z wejściem w życie zmian w Usta- na inne, niezwiązane z dociepleniami cele.
wie o spółdzielniach mieszkaniowych. Prace nad noweliW celu opracowania pod względem tematycznym i fizacją Statutu, Rada Nadzorcza rozpoczęła w 2017 r. po- nansowym dodatkowych prac przy termomodernizacji buwołując tym celu Kolegium Redakcyjne złożone z Człon- dynków powołano Zespół Roboczy w składzie: Członkoków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, wybranych wie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni i po 3 Członków
przez Rady Zespołów po trzech Członków tych Rad oraz Rad Zespołów Nieruchomości.
pracowników z Administracji Spółdzielni. W 2018 r. odZadania i dylematy jakie stoją przed Zespołem, zostały przedbyło się 6 posiedzeń tego Zespołu, a zwieńczeniem jego stawione w gazetce „Nasze Popowice”, która ukazała się w marcu br.
prac było przyjęcie na wspólnym posiedzeniu Plenarnym
Rada Nadzorcza w ubiegłym, 2018 r. odbyła 13 posieRady Nadzorczej i Zespołu Redakcyjnego w dniu 17 maja dzeń Plenarnych w większości w pełnym, 12 osobowym
2018 r., ujednoliconego tekstu Statutu wraz z wnioskiem składzie. We wszystkich Plenarnych posiedzeniach Rady
o przyjęcie proponowanych zmian do Walnego Zgroma- brali aktywny udział Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz
dzenia. Walne Zgromadzenie, odbywające się w czerwcu uczestniczyli z głosem doradczym i opiniodawczym Prze2018 r. pozytywnie oceniło tą zespołową pracę. Na 222 wodniczący Rad Zespołów Nieruchomości.
członków Spółdzielni obecnych łącznie, na wszystkich
czterech wydzielonych częściach 175 głosowało za przy- Rozpatrzono:
jęciem proponowanych zmian, 9 było przeciw. Noweli- • 27 wniosków Zarządu Spółdzielni;
zacja Statutu została przyjęta większością kwalifikowaną • 19 wniosków RZN Nr 1 i RZN Nr 2;
(za 2/3 ważnych głosów obecnych na zebraniach) i skie- • 17 wniosków i pism mieszkańców;
rowana do Krajowego Rejestru Sądowego (czynność • 15 pism organizacji, szkół, stowarzyszeń działających na
terenie Spółdzielni;
obowiązkowa po każdej zmianie w zapisie Statutu).
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• 35 odwołań i reklamacji członków Spółdzielni;
• odbyto 5 spotkań mediacyjnych;
• przyjęto 88 uchwał.
Kontynuowano współpracę lub nawiązano wstępne
rozmowy z:
• Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów;
• Klubem Wędkarskim „Certa”;
• Szkołą Podstawową Nr 3;
• Szkołą Podstawową Nr 5;
• Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
– Zespołem Szkół Nr 12;
• Przedszkolem Nr 104;
• Zarządem Koła Kombatantów Nr 61;
• Stowarzyszeniem Działań Ekologicznych – Projekt
„Zdrowe Popowice 60+”;
• Laboratorium Popowice;
• Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców;
• Grupą „Moje PoPo”.
Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli
w organizacji zabaw „Mikołajowych” dla dzieci zamieszkałych na Naszym Osiedlu. Uczestniczyli w Komisjach
Przetargowych i Odbiorowych. Zgodnie z zamieszczoną na
tablicach w siedzibie Administracji oraz stronach internetowych Spółdzielni informacją, pełnili 22 dyżury. Ze spotkań
z Członkami Rady w trakcie dyżurów, niestety skorzystało
tylko 16 Członków Spółdzielni.
Opracowali:
Leszek Zakosztowicz – Przewodniczący;
Halina Czapnik – Z-ca Przewodniczącego;
Piotr Jastrzębski – Sekretarz Rady.
Przyjęto na posiedzeniu Prezydium Rady 07.03.2019 r.
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Zawartko
oraz członkowie: Agnieszka Grzeczka, Piotr Jastrzębski
i Leszek Zakosztowicz. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła dziesięć planowych posiedzeń,
podczas których rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni,
Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również rozpatrywała
sprawy i zagadnienia wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółdzielni. Stałymi gośćmi posiedzeń Komisji byli:
Prezes Zarządu Spółdzielni Mirosław Miciak oraz Członek
Zarządu Główny Księgowy Michał Żołnierowicz.
Członkowie Komisji Rewizyjnej szczególną uwagę
poświęcali aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej
oraz wykonaniu planów finansowych Spółdzielni na 2018
rok oraz projektowi planów finansowych na rok 2019.
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Analizowali bieżącą korespondencję, wnioski Zarządu,
wnioski i opinie Rad Zespołów Nieruchomości oraz wnioski składane przez członków Spółdzielni. Członkowie Komisji Rewizyjnej brali również udział w przetargach, odbiorach i przeglądach wspólnie z pracownikami Spółdzielni
oraz spotkaniach z mieszkańcami w trakcie dyżurów Rady
Nadzorczej.
Na posiedzeniach planowych analizowano i rozpatrywano m.in.:
1. Analiza wyników finansowych i sprawozdania z windykacji za okres I-XII 2017 r.
2. Przyjęcie i rekomendowanie przez Radę Nadzorczą do
Walnego Zgromadzenia Sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok 2017 oraz analiza raportu biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
3. Analiza wyników finansowych i sprawozdania z windykacji za okres I-III 2018 r.
4. Analiza wyników finansowych i sprawozdania z windykacji za okres I-VI 2018 r.
5. Zmiany wysokości zaliczek wnoszonych na pokrycie
kosztów energii elektrycznej ogólnego użytku.
6. Przyjęcie planów finansowych na rok 2019.
7. Kontrola wypowiedzeń stawek opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów otrzymanych przez Spółdzielnię
w roku 2017.
8. Kontrola kosztów przeglądów okresowych poniesionych w 2017 r.
9. Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego Legnicka Street.
10. Analiza kosztów utrzymania i remontów dźwigów poniesionych w 2017 r.
11. Analiza zakupów środków trwałych, środków trwałych
niskocennych i wartości niematerialnych i prawnych
dokonanych w 2017 r.
12. Analiza stawek najmu lokali użytkowych Spółdzielni.
13. Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci członków
spółdzielni.
14. Organizacja konkursu fotograficznego dla członków
spółdzielni „Moje wakacje na Popowicach”.
15. Rozpatrzenie dofinansowania imprez wędkarskich dla
mieszkańców Popowic.
16. Rozpatrzenie pisma Zarządu Koła Kombatantów nr 61
Wrocław Popowice przy ul. Starogranicznej 32 w sprawie wysokości dofinansowania działalności Koła.
17. Korekta Planu kosztów eksploatacji podstawowej
i funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
SML-W „Popowice” na 2018 r.
18. Korekta Planu kosztów lokali użytkowych
SML-W „Popowice” na 2018 r.
19. Korekta Planu kosztów zarządzania SML-W „Popowice”
na 2018 r.
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20. Rozpatrzenie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 3 przy ul. Bobrzej w sprawie dofinansowania projektów szkolnych w roku 2018.
21. Analiza wyników finansowych oraz sprawozdanie
z windykacji za I-IX 2018 r.
22. Wybór ubezpieczyciela zasobów Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni na 2019 r.
23. Korekta i zatwierdzenie Planu Funduszu Remontowego
Lokali Użytkowych w 2018 r.
24. Korekta Planu Funduszu Remontowego Zespołów
Nieruchomości Nr 1 i 2 w 2018 r.
25. Rozpatrzenie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ul. Jeleniej w sprawie dofinansowania projektów organizowanych przez szkołę.
26. Rozpatrzenie dofinansowania Zarządu Koła nr 2 PZERiI
Wrocław-Popowice dotyczące planu spotkań i imprez
w Klubie Seniora wraz z wysokością dofinansowania
poszczególnych projektów.
27. Rozpatrzenie możliwości dofinansowanie dla Klubu
Osiedlowego „Tęcza”.

Na swych posiedzeniach Komisja rozpatrzyła i przedstawiła stanowiska Radzie Nadzorczej. Do najistotniejszych
należały takie sprawy jak:
1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu
Spółdzielni;
2. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków RZN Nr 1
i RZN Nr 2;
3. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Spółdzielni;
4. analizowanie i opiniowanie planów funduszów remontowych dla ZN Nr 1 i ZN Nr 2;
5. analizowanie i opiniowanie planów funduszu remontowego utrzymania mienia wspólnego;
6. analiza rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wysokości
współczynnika korygującego;
7. udział członków Komisji w przetargach i odbiorach
prac budowlanych wykonywanych na rzecz Spółdzielni
przez firmy zewnętrzne,
8. udział członków Komisji w dyżurach Rady Nadzorczej,
9. opiniowanie zmian w regulaminach w zakresie kompetencji Komisji.

Komisja Rewizyjna przez cały okres sprawozdawczy
swojej kadencji sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółdzielni w istotnych obszarach jej funkcjonowania.
Tematy dotyczące bieżącego funkcjonowania Spółdzielni
omawiane były na bieżąco na każdym comiesięcznym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej aktywnie uczestniczyli zarówno w posiedzeniach
Rady Nadzorczej, a także Komisji oraz nadzwyczajnych
posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak i uczestniczyli w dyżurach podczas których analizowano skargi i uwagi mieszkańców do bieżącej działalności Spółdzielni.

Komisja GZM rozpatrzyła 12 wniosków złożonych przez
Zarząd Spółdzielni dotyczących: korekt Funduszu remontowego i lokali użytkowych w roku 2018, Planów Funduszy remontowych ZN Nr 1 i ZN Nr 2 oraz mienia wspólnego na rok 2018
m.in. budowa wiat śmietnikowych, utwardzenie nawierzchni
pod selektywną zbiórkę odpadów, wykonanie ciągów pieszo
-jezdnych ul. Białowieska – Niedźwiedzia; Popowicka, podział
parkingu na ul. Starogranicznej, oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych i odnowienie oznakowania miejsc postojowych,
montaż platformy schodowej dla osób niesprawnych.
Komisja GZM analizowała 2 wnioski i opinie złożone
przez Rady Zespołów Nieruchomości, tj. zatwierdzenie
Planów Funduszu Remontowego i Mienia Wspólnego na
rok 2018, propozycji do Planów Funduszu Remontowego
i Mienia Wspólnego na 2019 r.
Komisja zbadała i przedstawiła Radzie Nadzorczej wnioski w sprawach indywidualnych:
• 35 skarg dotyczących głównie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania,
• 35 pism/odwołań złożonych przez mieszańców członków spółdzielni.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
dnia 07.03.2019 r.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Grzeczka
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w 2018 r.
pracowała w składzie wybranym na Posiedzeniu Plenarnym
Rady Nadzorczej w dniu 08.09.2016 r.
Swoją działalność Komisja opierała o opracowany przez
siebie i zaaprobowany przez Radę Nadzorczą Plan pracy na
2018 r. oraz rozpatrywała bieżące zagadnienia otrzymywane na Posiedzeniach Plenarnych i Posiedzeniach Prezydium
Rady Nadzorczej.
W 2018 r. Komisja odbyła 12 posiedzeń. W większości
posiedzeń Komisja obradowała w pełnym składzie. Stałym
gościem Posiedzeń Komisji był Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Pan Bogdan Słowik.

Członkowie Komisji GZM uczestniczyli w 10 posiedzeniach Komisji przetargowych oraz 10 dokonujących odbioru wykonanych prac przez firmy zewnętrzne na rzecz Spółdzielni min: przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych,
remonty dźwigów i dachów, remonty nawierzchni asfaltowych, wykonanie odwodnień komór wodomierzowych, remonty przyłączy kanalizacji deszczowej, malowanie klatek
schodowych, wymiana drzwi do piwnic.
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Komisja w okresie sprawozdawczym dokładała wszelKomisja przeprowadziła pięć spotkań mediacyjnych
kich starań do jak najlepszego zarządzania gospodarką za- w celu zażegnania sporów między mieszkańcami:
sobami mieszkaniowymi oraz aktywnie wspierała wnioski 1. 19.02.2018 r dwa spotkania mediacyjne
członków Spółdzielni w sprawach poprawy warunków za- 2. 14.05.2018 r dwa spotkania
mieszkania. Członkowie komisji wskazywali miejsca, które 3. 07.06.2018 r jedno spotkanie
można przekształcić w miejsca parkingowe. Czynnie uczestniczyli w realizacji zaplanowanych przez Spółdzielnię zadań
Członkowie Komisji, we współpracy z RZN Nr 1 i RZN
Komisja GZM przyjęła Plan pracy na rok 2019, który został Nr 2, aktywnie uczestniczyli w organizacji i przeprowadzeprzez Radę Nadzorczą Spółdzielni zaakceptowany do realizacji. niu zabawy Mikołajkowej dla dzieci z Popowic.
W roku sprawozdawczym członkowie Komisji pełnili
Przedstawione sprawozdanie opracowane z udziałem
dyżury i prowadzili bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami
członków komisji przyjęto na posiedzeniu Komisji w dniu o ich problemach i troskach.
14.03.2019 r.
Odbyło się również kilka spotkań Kolegium RedakcyjPrzewodnicząca Komisji GZM – Grażyna Przychodzińska nego do nowelizacji Statutu SMLW „Popowice”, w których
wszyscy członkowie Komisji SSK brali aktywny udział.
Komisja Samorządowo-Statutowo-Kulturalna
Komisja aktywnie uczestniczyła w zorganizowaniu konKomisja Samorządowo-Statutowo-Kulturalna swoją dzia- certu Pieśni Patriotycznej z okazji 100-lecia Odzyskania
łalność prowadziła na podstawie przygotowanego i zatwier- Niepodległości.
dzonego przez Radę Nadzorczą planu pracy. Członkowie
Sprawozdanie przygotował Andrzej Majewski – PrzeKomisji brali udział w 13 posiedzeniach Plenarnych Rady wodniczący Komisji. Komisja przyjęła je na swoim posieNadzorczej i posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej.
dzeniu w dniu 17.01.2019 r. oraz na posiedzeniu Prezydium
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Komisja Rady 7.03.2019 r.
odbyła 11 posiedzeń, podczas których rozpatrywano i opiniowano pisma.
W całość zebrał i opracował Leszek Zakosztowicz.
Rozpatrzono 28 pisma, które dotyczyły następujących spraw: Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Plenarnym Rady
1. Skargi sąsiedzkie w sprawie zakłócania spokoju.
26.03.2019 r.
2. Skargi na opieszałość służb miejskich.
3. Skargi na działalność sklepów osiedlowych i prośby
o cofnięcie koncesji na alkohol.
P.S.
4. Prośby o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na
Jest to ostatni rok pracy Rady Nadzorczej w tym
terenie osiedla.
składzie, w obecnej kadencji. Chciałbym w tym
5. Wnioski o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia promiejscu serdecznie i gorąco podziękować wszystcedury egzekucji.
kim Członkom Spółdzielni, którzy poprzez aktyw6. Prośby o przydział komórek.
ny udział w Walnych Zgromadzeniach opowiedzieli
7. Odwołania od decyzji wykluczenia z członkostwa
się za dalszym rozwojem Naszego Osiedla. Dziękuw Spółdzielni.
ję wszystkim, którzy o działaniach Rady wyrażali
8. Protest wobec bezprawnego użycia logo Spółdzielni
się krytycznie, gdyż konstruktywna krytyka była
przez gazetkę parafialną.
motorem do dalszego, lepszego działania. Serdecz9. Przekazanie części pism do rozpatrzenia przez Radcę
nie chciałbym podziękować wszystkim Członkom
Prawnego.
ustępującej Rady za aktywną, pełną zaangażowania
10. Prośby mieszkańców o poprawę lub zmiany infrastrukpracę podczas posiedzeń Plenarnych oraz posiedzeń
tury na osiedlu.
w Komisjach. Serdecznie dziękuję za współpracę
11. Skargi mieszkańców na uciążliwości związane z bytnocałemu Zarządowi Spółdzielni oraz Pracownikom
ścią wolnożyjących kotów.
Administracji bezpośrednio, na co dzień wspomagających pracę Rady m. in. przy redagowaniu noCzłonkowie Komisji SSK, wspólnie z pracownikami
welizacji Statutu. Wysoko sobie cenię współpracę
Działu ds. Inwestycji, Przetargów, Kosztorysowania, brali
i niemniej serdecznie dziękuję za nią Członkom Rad
udział w przetargach, przeglądach i odbiorach prac budowZespołów Nieruchomości.
lanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz
Przewodniczący Rady
Spółdzielni oraz wspierali wszelkie inicjatywy na rzecz inteLeszek Zakosztowicz
gracji społeczności popowickiej.
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Sprawozdanie

Z działalności Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 w SMLW „POPOWICE”
za rok 2018
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2018 do
31.12.2018 Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 działała
w następującym składzie:
Prezydium:
1. Karol Stryczek – Przewodniczący (Przewodniczący
Komisji GZM)
2. Helena Sikora – z-ca Przewodniczącego
3. Bogumiła Hulewicz – Sekretarz
4. Marianna Jaje – Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Kulturalnej
Członkowie:
1. Roman Hopej
2. Ryszard Urbanek
3. Władysław Urbański
Rada działała na podstawie Statutu SMLW „POPOWICE”
oraz planu pracy i na podstawie „Regulaminu Rady Zespołu
Nieruchomości w SLMW „POPOWICE”.
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 14 posiedzeń
plenarnych i 11 posiedzeń prezydium.
Członkowie Rady pełnili dwa razy w miesiącu dyżury w budynku Spółdzielni, na których przyjmowali skargi
i wnioski. Na dwadzieścia trzy dyżury było dwóch interesantów, dotyczyły one działalności spółdzielni i jej organów.
Członkowie Rady brali także udział w Komisjach dokonujących odbiorów oraz uczestniczyli w przetargach na wykonanie prac na rzecz Spółdzielni.
Ogólna tematyka posiedzeń Rady dotyczyła następujących
kwestii:
-- propozycje do planu funduszu remontowego,
-- przygotowanie planu działalności społeczno-kulturalnej,
-- remonty nawierzchni ulic,
-- problemy ludzi bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych,
-- wynajem komórek lokatorskich,

-- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
-- oznakowania poziome miejsc parkingowych,
-- wycięcie drzew zagrażających mieszkańcom,
-- organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci,
-- pełnienie dyżurów,
-- udział w rozjemstwie pomiędzy zwaśnionymi członkami
spółdzielni.
W Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana działały
dwie Komisje.
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Samorządowo-Kulturalna
Komisja Gospodarki Zasobami Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:
-- Karol Stryczek
Przewodniczący
-- Roman Hopej
członek
-- Władysław Urbański członek
-- Ryszard Urbanek
członek
Komisja w okresie 01.01.2018 r. – 01.12.2018 r. odbyła
11 posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym Komisja składała następujące
wnioski:
-- dwa wnioski w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,
-- wniosek o otynkowanie murków oporowych przy zejściach do lokali użytkowych,
-- wniosek o dostosowanie do obowiązującego prawa spółdzielczego, regulaminu wynajmowania i użytkowania
dodatkowych pomieszczeń,
-- wniosek o usunięcie zabudowy balkonu,
-- wniosek o wystąpienie przez Zarząd Spółdzielni do Redakcji Gazety Wrocławskiej z repliką na temat tendencyjnego artykułu sugerującego jakoby kolorystyka była
„dziełem” bliżej nie określonych członków Zarządu,
-- wniosek dotyczący spraw bieżących z przeglądu osiedla,
-- wniosek o dokonanie korekty planu rzeczowego na
2018 r. na dokończenie robót w ciągu pieszo-jezdnym
ul. Popowickiej 10 do ul. Starogranicznej,

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

MAJ

-- wniosek o dokonanie korekty planu rzeczowego na
2018 r. na wykonanie zadań przy ul. Niedźwiedziej 6-12,
14-24,
-- wniosek o umieszczenie tablic na parkingach osiedlowych o treści Parking przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych mieszkańców osiedla SMLW
„POPOWICE”,
-- wniosek o opracowanie regulaminu korzystania z miejsc
postojowych na terenie SMLW POPOWICE.
Komisja dokonała dwóch kompleksowych przeglądów
osiedla Polana pod kątem planu remontowo-rzeczowego.
Szczególną uwagę zwróciła na zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców, stan terenów zielonych, stan techniczny urządzeń zabawowych na placach zabaw, pozyskanie nowych
miejsc parkingowych, a także usytuowanie nowych stojaków na rowery.
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w organizacji festynów, wernisaży oraz spotkań z mieszkańcami Osiedla z okazji Świąt.
Członkowie Rady brali udział w uroczystościach organizowanych w Klubie Seniora.
Członkowie Komisji Samorządowo-Kulturalnej najwięcej czasu poświęcali łagodzeniu sporów sąsiedzkich,
w 2018 r. Komisja 14 razy udawała się do zwaśnionych
stron, do niektórych kilkakrotnie.

Rada Zespołu Nieruchomości podjęła decyzję o organizacji spotkania z waśnionymi sąsiadami, których
spór trwa od dłuższego czasu. W spotkaniu udział brali przedstawiciele Zarządu, dzielnicowi z Komisariatu
Wrocław-Fabryczna oraz zwaśnione strony. W szczególnych wypadkach Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1
zwracała się do Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołeczKomisja opiniowała także plany remontowe spółdzielni i jej nej i Dzielnicowych z Komisariatu Wrocław-Fabryczna.
wyniki finansowe, jak też podania o przydział dodatkowych Pomimo negocjacji nie udało się pogodzić zwaśnionych
pomieszczeń. Zaopiniowała pozytywnie sześć takich podań.
stron.
Członkowie Komisji brali udział w 27 przetargach.
W wyniku negocjacji z wykonawcami obniżono wartość robót co pozwoliło na wykonanie dodatkowych robót wcześniej nie planowanych. Niezależnie od przetargów Członkowie Komisji brali udział w 26 odbiorach Komisyjnych i 9
przeglądach.
Członkowie Komisji zwracali szczególną uwagę na problem braku miejsc postojowych na osiedlu.
Komisja Samorządowo-Kulturalna działała w składzie:
1. Marianna Jaje – Przewodnicząca
2. Bogumiła Hulewicz
3. Helena Sikora
4. Karol Stryczek

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana po zmianie Przewodniczącego (od 09.11.2017 r. funkcję pełni
p. Karol Stryczek) nawiązała ścisły kontakt z Radą Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. Efektem współpracy była
wspólna organizacja zabawy choinkowej w 2017 r. i 2018 r.
gdzie za organizację zabawy w 2018 r. był odpowiedzialny
p. Karol Stryczek.
Największą satysfakcją były uśmiechy uczestników
i szczere podziękowania po zakończeniu zabawy choinkowej.
Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 dziękuje za dobrą
współpracę organom SMLW „POPOWICE” Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park.

Członkowie Rady wyrażają przekonanie, że dobra współpraca pomiędzy tymi organami będzie kontynuowana.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 11 posieRada Zespołu Nieruchomości Nr 1 zwraca się z godzeń, zajmowała się następującymi sprawami.
rącym apelem do mieszkańców naszego Osiedla o zwrócenie większej uwagi na tzw. grafficiarzy, oraz dziękuje
Członkowie Komisji Samorządowo-Kulturalnej współ- wszystkim mieszkańcom za cenne uwagi i sugestie do jej
pracowali z Kierownictwem Klubu „Tęcza” pomagając działalności.

Przewodniczący
Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana
Karol Stryczek
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Sprawozdanie

z działalności Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 „PARK”
za 2018 r.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2
„PARK” działała w składzie:
Prezydium:
1. Bolesław Proga
2. Janina Pasternak
3. Alina Malecha
4. Bogusław Derbin
5. Leszek Nowakowski

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Przewodniczący Komisji GZM
Przewodniczący Komisji SK

Komisję GZM reprezentowali:
• Przewodniczący Bogusław Derbin
• Członkowie: Krystyna Kobel, Rajmund Gołębiowski,
Bolesław Proga
Komisję Samorządowo-Kulturalna reprezentowali:
• Przewodniczący Leszek Nowakowski
• Członkowie: Alina Malecha, Aleksandra Borys-Słoma,
Janina Pasternak

Komisje stosownie do swoich kompetencji na miesięczCzłonkowie:
nych posiedzeniach przygotowywały i przedstawiały na po6. Aleksandra Borys-Słoma
siedzeniach plenarnych tematy wynikające z zadań jakie za7. Krystyna Kobel
warte są w regulaminach, Statucie, bieżącej korespondencji
8. Rajmund Gołębiowski
Zarządu Spółdzielni, członków spółdzielni oraz doraźnych
zadań zlecanych przez Radę. Opinie i wnioski prezentoW tym okresie Rada odbyła 12 posiedzeń plenarnych wane Radzie przez Komisje miały istotne znaczenie przy
i 12 posiedzeń prezydium. Dwa razy w miesiącu członkowie ostatecznym rozstrzygnięciu konkretnej sprawy. Na pewno
Rady pełnili dyżury w budynku Spółdzielni w celu przyj- nie wszystko się udało zrealizować, ale cieszymy się z tych
mowania skarg i wniosków, dotyczących działalności orga- zadań, które zostały zrealizowane w ślad za naszymi wnionów spółdzielczych oraz uwag odnośnie zagospodarowania skami.
zasobów Spółdzielni. Przewodniczący Komisji GZM RZN
Nr 2 brał udział w licznych komisjach przetargowych i KoRada Zespołu Nieruchomości Nr 2 bardzo dużą uwamisjach odbioru prac wykonywanych na rzecz Spółdzielni. gę przywiązywała do kwartalnych wyników finansowych
przekazywanych przez Zarząd Spółdzielni w szczególności
Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 jako organ kolegial- na odcinku wykonania kosztów eksploatacji podstawowej,
ny szczególne znaczenie przywiązywała do właściwej orga- funduszu remontowego, funduszu na dźwigów oraz wynizacji pracy, w tym ustalaniu terminów posiedzeń plenar- ników ogółem. To pozwalało na ocenę realizacji planów
nych gdyż od niej w dużej mierze zależy efektywność funk- finansowych przez Zarząd, a nam wnioskować o realizacje
cjonowania organu wieloosobowego jakim jest Rada. Ana- uprzednio zgłaszanych wniosków – zadań wynikających
logicznie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych z przeglądów osiedla.
tak też w 2018 roku organizacja pracy Rady spoczywała
na Prezydium, które określało ich porządek, nadzorowało
RZN Nr 2 przeprowadziła dwukrotnie przegląd osiedla
przygotowanie materiałów oraz rozdzielało koresponden- tj. w marcu 2018 r. i październiku 2018 r., z których wynikły
cję kierowaną do Rady.
wnioski skierowane do Zarządu Spółdzielni celem ich realizacji. Część z nich została zrealizowana w 2018 r., a część ze
Bieżąca działalność Rady nie była by możliwa bez komi- względu na finanse zostały umieszczone w planie na 2019 r.
sji problemowych, które swoje zadania statutowe realizowa- Opracowania z przeglądów są do wglądu w aktach pracy
ła przy pomocy dwóch Komisji.
Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2.
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

MAJ

37

Nasze wnioski dotyczyły m.in. reorganizacji terenów
ul. Białowieska 66 A – w trakcie realizacji.
wokół budynków, modernizacji placów zabaw, stworzenia 14. Przydział na podstawie umowy najmu dodatkowych
nowych miejsc do celów rekreacyjnych, zagospodarowania
pomieszczeń (komórek na półpiętrach, w piwnicy, itp.).
terenów zielonych, czy zniesienia barier architektonicz- 15. Zorganizowanie w dniu 27.02.2018 r. spotkania
nych. Do tych ważniejszych można zaliczyć:
z mieszkańcami.
16. Wizje lokalne w sprawie konfliktów międzysąsiedzkich.
1. Doposażenie placów zabaw na terenie „Górki”,
17. Opiniowaliśmy pozytywnie na wydzierżawienie terenu
ul. Bobrzej i ul. Wejherowskiej.
po dawnej przepompowni ul. Białowieska 66A i otwar2. Systematyczne stawianie nowych osłon śmietnikowych
cie tam punktu sprzedaży asortymentu ogrodniczego
m.in. ul. Popowicka między Biedronką, a Pepco,
– w trakcie negocjacji.
ul. Bobrza, ul. Wejherowska.
3. Organizowanie konkursu fotograficznego „Moje wakaRada Zespołu Nieruchomości Nr 2 postanowiła także,
cje na Popowicach”.
że będzie organizować zabawy dla wszystkich dzieci i miesz4. Współorganizowanie z RZN Nr 1 wystawy ozdób wiel- kańców naszego Osiedla, a nie tylko dla jej części. Stąd
kanocnych wykonanych przez mieszkańców w Klubie
czynny udział i wsparcie dla organizowanych przez Parafię
Osiedlowym „Tęcza”.
NMP Królowej Pokoju „Zabawy karnawałowej” dla wszyst5. Zamontowanie poręczy przy schodach po lewej stronie kich dzieci w roku 2018. W pracach tych czynny udział brali
od wejścia do bramy do wysokości windy ul. Wejherow- Janina Pasternak, Leszek Nowakowski oraz Alina Malecha.
ska 29, oraz montaż słupków na parkingu koło sklepu
motoryzacyjnego.
Także zgodnie z tą koncepcją, wspólnie z Radą Nadzor6. Poparcie inicjatywy Klubu Osiedlowego „Tęcza” na
czą i Radą Zespołu Nieruchomości Nr 1, zorganizowana zazorganizowania festynu dla mieszkańców Popowic na
bawa „Mikołajki 2018”, zgromadziła w siedzibie Spółdzielni
zakończenie wakacji w dniu 01.09.2018 r.
wszystkie chętne dzieci mieszkańców Popowic.
7. Posadowienie ławki przy przejściu z parkingu naprzeciw ul. Bobrzej 26 pomiędzy żywopłotem, a drzewem.
Dążymy by nasze działania niewątpliwie wpływały na
8. Montaż tabliczek z nazwami ulic przy każdej bramie
dalszą poprawę estetyki osiedli, poprawę warunków za(wstrzymany do zakończenia prac termomodernizamieszkiwania oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
cyjnych).
9. Systematyczny montaż wkładek antywłamaniowych we
Na koniec chcemy podziękować wszystkim mieszkańwszystkich bramach wejściowych.
com za pomoc i wsparcie, jak również za uwagi kierowane
10. Wykonanie ścieżek z polbruku przy ul. Popowickiej
pod naszym, czy Spółdzielni adresem, co pozwoliło i będzie
70-76 i ul. Popowickiej 78-84.
się przyczyniało w opracowywaniu nowych rozwiązań.
11. Ustawienie dwóch ławek za budynkiem ul. Popowicka
136-142 i umieszczenie kosza na śmieci.
Dlatego w tym miejscu jako Przewodniczący RZN Nr 2
12. Dokończenie montażu stojaków rowerowych przy każ- składam wszystkim członkom Rady Zespołów Nieruchodej bramie wysokiego bloku.
mości Nr 2 gorące podziękowania, doceniając ich zaangażo13. Wniosek o cofnięcie koncesji na alkohol w sklepie Żabka wanie i wkład pracy dla dobra naszej Spółdzielni.

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 „Park”
Przewodniczący RZN Nr 2
Bolesław Proga
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Finał zawieszenia
Wobec licznych pytań członków Spółdzielni w sprawie rozstrzygnięć dotyczących zawieszenia mandatu członka Rady
Zespołu Nieruchomości Nr 1 Pani Marii Żłobińskiej-Perlickiej
informuję:
Dnia 7 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę
Nr 72/09/VI/2017 o zawieszeniu Pani Marii Żłobińskiej-Perlickiej w wykonywaniu funkcji członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1. Uzasadnienie takiej decyzji przez Radę
Nadzorczą, szerzej opisałem w tekście „Przewodnicząca
zawieszona”. Ukazał się on na stronie 11 gazetki osiedlowej
Nasze Popowice nr 46 z grudnia 2017 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła 28 września 2017
roku uchwałę o wstrzymaniu w okresie zawieszenia wypłacania diet Pani Marii Żłobińskiej-Perlickiej. Jej zawieszenie
w funkcji członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, wymusiło konieczność wyboru nowego Przewodniczącego.
Rada na swym posiedzeniu plenarnym, powierzyła wykonywanie tych obowiązków Panu Karolowi Stryczkowi.
Od tego momentu zdecydowanie zmieniła się – na lepsze – praca Rady. Reaktywowano współpracę z Radą Zespołu
Nieruchomości Nr 2. Jej najwymowniejszym przykładem
była wspólna organizacja zabaw mikołajowych dla dzieci
z Popowic. Obie Rady wspólnie ustaliły szczegóły, przygotowały salę konferencyjną na zabawy, wspólnie zakupiły
słodycze i napoje dla dzieci, wspólnie zakupiły i pakowały
prezenty. Wprawdzie, odbyły się dwie zabawy – z uwagi na

ilość dzieci i pojemność sali. Jednak – co najważniejsze –
otrzymane od Mikołaja paczki z prezentami były, ku uciesze
dzieci, jednakowe.
Od Uchwały Rady Nadzorczej Pani Żłobińska-Perlicka
złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu „odwołanie”
w postaci pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady
Nadzorczej o zawieszeniu. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia
22 maja 2018 r. ustalił, że nieważne są uchwały Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej: Nr 72/09/
VI/2017 z dnia 07.09.2017 r. oraz Nr 74/09/VI/2017
z dnia 28.09.2017 r.
Od tego wyroku Spółdzielnia złożyła apelację do Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu jako II instancji w procesie odwoławczym.
W związku ze złożoną apelacją Sąd Apelacyjny na
swym posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 roku, nie podzielił stanowiska sądu I instancji. Uznał, że Rada Nadzorcza miała prawo na podstawie art. 90 ust. 3 Statutu
Spółdzielni podjąć uchwałę o zawieszeniu w obowiązkach
członka Rady Zespołu Nieruchomości. Miała też prawo
podjąć uchwałę o zaprzestaniu wypłacania diet w okresie
zawieszenia.
Sąd Apelacyjny w całości oddalił powództwo Pani Żłobińskiej – Perlickiej. Obciążył ponadto powódkę kosztami
sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego. Wyrok Sądu
Apelacyjnego jest prawomocny i ostateczny.
Leszek Zakosztowicz
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PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU
W WALNYM ZGROMADZENIU
Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................................................
PESEL nr .................................................................................................................................................
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu,
zamieszkały przy ul. ...............................................................................................................................
udzielam PEŁNOMOCNICTWA Panu(i) .............................................................................................
PESEL nr .................................................................................................................................................
zamieszkałemu(ej) .................................................................................................................................
do:
1. Udziału w moim imieniu w ...... części Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu, zwołanym
przez Zarząd Spółdzielni na dzień ....................... godz. .......... w siedzibie SMLW
„Popowice” we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 28.
2. Wykonywania w moim imieniu, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych
porządkiem dziennym obrad ...... części Walnego Zgromadzenia.
3. Składania podczas Walnego Zgromadzenia, w moim imieniu, wszelkich wniosków
i wyjaśnień, zgodnie z zakresem określonym przez mocodawcę, przy czym wnioski
muszą być złożone na piśmie i dołączone do pełnomocnictwa.
Data ............................

...................................................
Podpis członka SMLW „Popowice”
we Wrocławiu udzielającego
pełnomocnictwa
.......................................................
Podpis pełnomocnika *

* Oświadczam, że znane są mi zapisy Kodeksu Karnego (Dz. U. 1997 Nr 88; poz. 553) a zwłaszcza art. 270 § 1. „Kto
w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
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Klauzula informacyjna administratora danych dla uczestników Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice z siedzibą
ul. Popowicka 28, 54 – 237 Wrocław
Z chwilą przekazania nam swoich danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko
-Własnościowa Popowice z siedzibą ul. Popowicka 28, 54 – 237 Wrocław, staje się administratorem tych danych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z udziału
w Walnym Zgromadzeniu, z Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu spółdzielni.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: od momentu zebrania danych osobowych związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przez okres 10 lat. Po tym
okresie dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Jeżeli chcesz
skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@smpopowice.pl
6. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
							
Zarząd
SMLW „Popowice”
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