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informuje, że ze względu na obostrzenia wynikające z ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2021 poz. 1535), nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia 
w 2021 r. za rok 2020 w tradycyjnej formie, z uwagi na liczebność tego organu 

oraz trwający stan epidemii, na którym byłaby możliwość zatwierdzenia uchwał 
związanych z porządkiem obrad.

Informujemy, że ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737, 1192) wprowadzono zmiany 
do ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), które umożliwiają przeprowadzenie głoso-
wania nad niektórymi uchwałami Walnego Zgromadzenia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” 
we Wrocławiu planuje przeprowadzić głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia za rok 2020 
w IV kwartale 2021 r., biorąc pod uwagę stan pandemii. W celu przygotowania członków Spółdzielni do 
głosowania w takiej formie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” 
we Wrocławiu przedstawia, w niniejsze gazetce osiedlowej, członkom Spółdzielni Sprawozdanie Rady 
Nadzorczej za 2020 r., Sprawozdanie Zarządu za 2020 r., Sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz 
projekty uchwał.

Zawiadomienia dotyczące przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób inny niż tradycyjny zo-
staną z wyprzedzeniem wywieszone na bramach klatek schodowych oraz umieszczone na stronie inter-
netowej Spółdzielni. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  
– Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu

Zarząd SMLW „Popowice”



WRZESIEŃ2

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“
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Skład, łamanie, fotoedycja:
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Druk: DOBRADRUKARNIA.com.pl
tel. 505 299 062

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

Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax. 71 355 76 99

Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05 wew. 224, 219
tel. 71 350 10 92 wew. 224, 219

Dział Rozliczeń i Windykacji:
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

WAŻNIEJSZE TELEFONY Tabela nr 1
Zestawienie zasobów budynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 
„Popowice” we Wrocławiu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie jm.
Zespół  

Nieruchomości 
Nr 1

Zespół  
Nieruchomości 

Nr 2
Razem

Ilość budynków 
mieszkalnych szt. 25 27 52

Ilość budynków użytkowych szt. 7 7 14
Ilość mieszkań szt. 2 625 2 902 5 527
Ilość dźwigów szt. 51 74 125

Ilość węzłów cieplnych  
– bud. mieszk. szt. 45 49 94

Ilość klatek w bud. mieszk. szt. 129 131 260
Powierzchnia użytkowa  

razem z tego: 

a/ lokale mieszkalne 

b/ lokale mieszkalne  
(odrębna własność)

m² 

m²

m²

117 091,90 

71 851,69 

45 240,21

136 847,18 

90 246,36

46 600,82

253 939,08 

162 098,05

91 841,03

Powierzchnia lokali  
użytkowych m² 6 553,30 6 782,20 13 335,50

Tabela nr 2
Zestawienie gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” 
we Wrocławiu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie

Zespół  
Nieruchomości 

Nr 1

Zespół  
Nieruchomości 

Nr 2

Powierzchnia 
ogółem

m²
Powierzchnia gruntów razem 
w tym: 143 602,00 167 578,00 311 180,00

- współwłasność Spółdzielni 53 804,84 66 316,84 120 121,68
- odrębna własność 34 624,16 34 118,16 68 742,32
- użytkowanie wieczyste 55 173,00 67 143,00 122 316,00
w tym tereny w użytkowa-
niu wieczystym Spółdzielni  
wydzierżawione na podstawie 
umów dzierżawy

3 676,60 12 760,40 16 437,00

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ  
”POPOWICE” 
ZA ROK 2020
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Na podstawie Uchwały Nr 3/09/
VII/2019 Rady Nadzorczej z dnia 
12.09.2019 r., zatwierdzającej opracowa-
ny przez Zarząd Plan finansowy na 2020 
rok, ustalone zostały dla każdej nieru-
chomości zróżnicowane stawki opłat  
z tytułu eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości w oparciu o ewidencję pono-
szonych kosztów i przychodów na ich 
pokrycie zgodnie z art. 4-6 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, które wpro-
wadzono z dniem 01.01.2020 r.

Dla lokali mieszkalnych odpłatność na 
Fundusz Remontowy została utrzymana 
na tym samym poziomie tj.:
 - Zespół Nieruchomości Nr 1: 
1,38 zł/m2 tj.: 1,22 zł/m2 dla lokali 
mieszkalnych oraz 0,16 zł/m2 dla utrzy-
mania Mienia Wspólnego,
 - Zespół Nieruchomości Nr 2:  
1,38 zł/m2 tj.: 1,22 zł/m2 dla lokali 
mieszkalnych oraz 0,16 zł/m2 dla utrzy-
mania Mienia Wspólnego.

Wysokość zaliczek na pokrycie kosz-
tów zużycia energii elektrycznej ogólne-
go użytku w 2020 r. wyliczone zostały  
w oparciu o faktyczne zużycie, w wyniku 
którego podwyższono zaliczkę we wszyst-
kich nieruchomościach zgodnie z Uchwa-
łą Nr 5/09/VII/2019 Rady Nadzorczej  
z dnia 12.09.2019 r.

W budynkach Zespołu Nieruchomo-
ści Nr 1, w których zamontowane są ga-
zomierze zbiorcze, opłaty zaliczkowe na 
pokrycie kosztów gazu utrzymane zostały 
na poziomie 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/11/VII/2019 
Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2019 r. wpro-
wadzona została zmiana miesięcznej opłaty 
za eksploatację dźwigów z 11,20 zł/osobę 
na 13,40 zł/osobę.

W styczniu i lipcu 2020 r. wprowa-
dzone zostały zmiany taryfy dla ciepła 
przez sprzedawcę energii cieplnej Fortum 
Power and Heat Sp. z o.o. oraz wytwórcę 
ciepła Zespół Elektrociepłowni Wrocław-
skich Kogeneracja S.A., lecz nie spowo-
dowały one zmiany zaliczkowych opłat  
w 2020 r. na centralne ogrzewanie w Ze-
spole Nieruchomości Nr 1 oraz w Zespole 
Nieruchomości Nr 2.

Na podstawie Uchwały Nr 68/2019 
Zarządu SMLW „Popowice” z dnia 
05.11.2019 r. wprowadzono zróżnicowa-
ną opłatę podgrzewu m3 wody dla każde-
go budynku, która zaczęła obowiązywać 
od 01.01.2020 r.

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, konty-
nuuje regulowanie należności za gospo-
darowanie odpadami, naliczając opłaty 
za wywóz nieczystości od ilości zamiesz-
kałych osób oraz zajmowanej powierzch-
ni użytkowej w danej nieruchomości.  
W związku ze zmianami organizacyjny-
mi, w lipcu 2017 r. utworzony został Wy-
dział Należności Środowiskowych Urzę-
du Miejskiego Wrocławia, który przejął 
od spółki Ekosystem Sp. z o.o. obowiązki  
w zakresie opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Od dnia 01.09.2020 r. zaczęły obowią-
zywać nowe stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie 
Uchwały Nr XXV/665/20 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 23.07.2020 r.

Tabele nr 3, 3 a i 3 b przedstawiają wysokość miesięcznych opłat pobieranych  
od mieszkańców na pokrycie kosztów utrzymania zasobów oraz opłat za usługi  
komunalnei energię cieplną.

I. ZATRUDNIENIE I ORGANIZA-
CJA SPÓŁDZIELNI.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zatrudnie-
nie w Spółdzielni wyniosło 60,56 etaty  
(w porównaniu z 2019 r. zmalało średnio 
o 1,22 etaty).

Strukturę organizacyjną Spółdzielni 
tworzyły dwie jednostki organizacyjne,  
w których zatrudnienie średnioroczne  
w etatach przedstawiało się następująco:

1. Zarząd Spółdzielni – 20,50 etatów na 
stanowiskach nierobotniczych, w tym:
 - 3 Członków Zarządu.

2. Dział Administracyjno-Techniczny:
 - 10,00 etatów na stanowiskach  
nierobotniczych,
 - 12,00 etatów Konserwatorów,
 - 18,06 etatów Gospodarzy Domów.

Od 2002 r. przy Spółdzielni działa 
Związek Zawodowy Pracowników SMLW 
„Popowice” zrzeszający obecnie 15 pra-
cowników.

II. GOSPODARKA ZASOBAMI 
MIESZKANIOWYMI.

1. Struktura zasobów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 
2020 roku zasoby mieszkalno-usługowe 
spółdzielni obejmują teren o powierzchni 
gruntu 311 180 m2 podzielony na:

 - Zespół Nieruchomości Nr 1
 - Zespół Nieruchomości Nr 2

Powierzchnię zasobów budynkowych 
spółdzielni przedstawia tabela nr 1, nato-
miast gruntów tabela nr 2.

2. Opłaty dotyczące gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni od 
2007 roku kontynuuje ewidencję i rozli-
czenie przychodów i kosztów oraz ewi-
dencję wpływów i wydatków funduszu 
remontowego odrębnie dla każdej z 37 
nieruchomości.
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Tabela nr 3

Zmiana opłaty 

Zespół Nieruchomości Nr 1 Zespół Nieruchomości Nr 2

zł/m2

Opłata  
eksploatacyjna

Fundusz 
remontowy 

Opłata  
eksploatacyjna

Fundusz  
remontowy

01.01.2019 r. zróżnicowana na 
nieruchomości

dot. mieszkań 1,22  
dot. mienia wspólnego 0,16

zróżnicowana na 
nieruchomości

dot. mieszkań 1,22  
dot. mienia wspólnego 0,16

01.01.2020 r. zróżnicowana na 
nieruchomości bez zmian zróżnicowana na 

nieruchomości bez zmian

Tabela nr 3a
Wysokość miesięcznych opłat za usługi komunalne i dźwigi

Wyszczególnienie Zmiana stawki Zespół Nieruchomości 
Nr 1

Zespół Nieruchomości 
Nr 2

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

zł/pow. 
zł/osoba 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

zł/pow. 
zł/osoba 01.09.2020 r. zgodnie z Uchwałą XXV/665/20 Rady Miejskiej  

Wrocławia z 23.07.2020 r. 1,20 zł/m2, 25,50 zł/osobę

Woda i ścieki (taryfę dla 
wody i ścieków zatwierdza 
Rada Miejska Wrocławia)

zł/m3

19.05.2018 r. 11,11 11,11

19.05.2019 r. 11,45 11,45

19.05.2020 r. 11,79 11,79

Dźwigi zł/osoba
od 01.01.2019 r. 11,20 11,20

od 01.01.2020 r. 13,40 13,40

Tabela nr 3b
Wysokość opłat za energię cieplną

Wyszczególnienie Zmiana stawki Zespół Nieruchomości Nr 1 Zespół Nieruchomości 
Nr 2

centralne ogrzewanie  
(zaliczka)  zł/m2

2018 r. 2,47* 2,41*

2019 r.  bez zmian bez zmian

2020 r. bez zmian bez zmian

podgrzanie wody

(c.w.u.) zaliczka
zł/m3

01.01.2019 r. 
różnicowana stawka dot. 

budynków od 15,00 zł/m3  
do 20,00 zł/m3 

zróżnicowana stawka dot. 
budynków od 16,00 zł/m3  

do 20,00 zł/m3

01.01.2020 r.
zróżnicowana stawka dot. 
budynków od 15,00 zł/m3  

do 22,00 zł/m3

zróżnicowana stawka dot. 
budynków od 16,00 zł/m3  

do 20,00 zł/m3

* podano uśrednione zaliczkowe stawki na centralne ogrzewanie ustalone w oparciu o rzeczywiste koszty dla każdego budynku wyni-
kające 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 ADMINI-
STRACYJNO-TECHNICZNA.

Działalność eksploatacyjna obejmo-
wała wykonanie prac w zakresie:

1. utrzymania czystości na terenach ze-
wnętrznych i wewnętrznych poprzez 
wykonywanie codziennych obowiąz-
ków w zakresie sprzątania, grabienia 
liści, koszenia trawy, usuwania oblo-
dzenia, posypywania piaskiem  
i odśnieżania chodników, itp.,

2. likwidacji gryzoni, insektów poprzez 
wykonywanie zabiegów deratyzacji, 
dezynsekcji i dezynfekcji na częściach 
wspólnych nieruchomości, roboty te 
na zlecenie Spółdzielni wykonywała 
firma ,,Dezmark”, DD-Serwis Mateusz 
Krzyżowski,

3. wykonania przeglądów sprawności 
technicznej urządzeń zabawowych, 
urządzeń sanitarnych do gromadzenia 
odpadów (kosze typu ,,foka’’, kontene-
ry zlokalizowane w komorach zsypo-
wych i śmietnikach wolnostojących),

4. utrzymania sprawności technicznej 
obiektów pod względem przygo-
towania 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 Ze-
społów Nieruchomości, wszelkiego 
rodzaju podań członków Spółdzielni  
w szczególności dotyczących konflik-
tów lokatorskich, pomieszczeń ogól-
nego użytku, jak również poprawienia 
estetyki otoczenia wokół budynków,

7. dokonania rozliczenia zużycia wody 
na podstawie odczytów wodomierzy 
mieszkaniowych,

8. dokonania rozliczenia zużycie ciepła  
w mieszkaniach w Zespołach Nieru-
chomości Nr 1 i Nr 2, w tym spraw-
dzanie i odpowiadanie na reklamacje  
z tym związane,

9. przycięcia i wycinki drzew i krzewów, 
sporządzanie wniosków do urzędu na 
wycinki, przegląd osiedla pod kątem 
pielęgnacji zieleni,

10. sporządzanie budowlanych okreso-
wych przeglądów budynków,

11. nadzorowanie prac budowlanych 
(prace remontowe zlecane na terenie 
spółdzielni),

12. nadzorowanie akcji zima w tym w dni 
wolne od pracy (soboty, niedziele),

13. przeprowadzanie akcji zbierania ofert 
i wybór w trybie zapytania o cenę 
wykonawców drobnych prac budow-
lanych na terenie SMLW „Popowice”,

14. przekazywanie budynków i terenów 
przyległych firmom realizującym ter-
momodernizacje na terenie spółdziel-
ni (pomieszczenia socjalne, dostęp do 
mediów, kontrola terenów zielonych 
zajętych na potrzeby prowadzonych 
prac), jak również innym firmom np. 
wykonawcom prowadzącym prace 
przy tramwaju na Popowicach,

15. udział w komisjach odbiorowych prac 
dociepleniowych (wszystkie budynki 
mieszkalne ZN Nr 1 i ZN Nr 2),

16. sprawdzanie struktury lokali  
w procesie udzielania zaświadczeń 
potwierdzających prawo do lokalu 
mieszkalnego wraz z wynikającymi 
z tego konsekwencjami (np. piloto-
wanie spraw związanych ze zmianą 
struktury lub legalizacją samowoli 
budowlanych),

17. udział w likwidowaniu szkód zgłasza-
nych na terenie SMLW „Popowice” 
około 80 spraw w 2020 roku,

18. wizje w lokalach w związku ze zgłasza-
nymi awariami i usterkami (przema-
rzania, zawilgocenia, przecieki itp.).

19. uczestniczenie w przetargach organi-
zowanych przez Dział DIP,

20. aktywny udział w konsultowaniu kon-
cepcji zagospodarowania górki  
i parku, ciągu pieszo-jezdnego  
ul. Białowieska 6-30 i organizacji 
ruchu ul. Wejherowska 3-17,

21. wykonanie, nawierzchni z kruszywa 
wraz organizacją miejsc postojowych, 

parking róg ul. Rysia i ul. Legnicka, 
utrzymanie go w należytym stanie 
technicznym i egzekwowanie prze-
strzegania przez użytkowników regu-
laminu parkowania,

22. inicjowanie oraz pomoc dla chętnych 
lokatorów w nasadzeniach roślin 
ozdobnych na terenach zielonych 
spółdzielni (dostarczanie kwiatów, 
usługi transportowe, itp.),

23. zamawianie kontenerów na odpady 
wielkogabarytowe na potrzeby miesz-
kańców osiedla,

24. interwencje do firmy „Chemeko”  
i „Ekosystemu” w sprawie niepra-
widłowości dotyczących wywozu 
odpadów komunalnych, przynajmniej 
raz dziennie.

W ramach obsługi technicznej Zespo-
łów Nieruchomości przyjęto i zrealizowa-
no poniżej wymienione awarie:

Rodzaj zgłoszenia/awarii
ilość w roku 

2020

budowlane, ślusarskie 1055

dekarskie 9

domofony 1386

elektryczne 1576

hydrauliczne 2477

inne 102

konserwacja zieleni 173

oczyszcz. osiedla,  
porządk. 529

prace porządkowe 244

dźwigi 372

oświetlenie ulic  
TAURON 59

zgłoszenia do MPWiK 10

zgłoszenia do FORTUM 49

OGÓŁEM 8041

Realizacja powyższych zgłoszeń po-
legała na usuwaniu wszelkiego rodzaju 
zgłaszanych usterek i awarii, aktów wan-
dalizmu oraz awarii technicznych. Usu-
wanie ich odbywało się zgodnie z obo-
wiązującymi w Spółdzielni procedurami. 
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Wykonywali je pracownicy zatrudnieni  
w Spółdzielni, jak również wyspecjalizo-
wane firmy działające na podstawie obo-
wiązujących umów, takie jak:

1. SITON  Sp z o.o. sp k. - realizuje 
wszelkie zgłoszenia w trybie awaryj-
nym po godzinach pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy (pogoto-
wie wodno – kanalizacyjne, gazowe  
i elektryczne),

2. „KON-REM” Sp. z o. o. odpowie-
dzialna za utrzymanie w sprawności 
technicznej dźwigów osobowych,

3. „ELF” Sp. z o. o. odpowiedzialna za 
sprawność instalacji domofonowej  
i szlabanów parkingowych na osie-
dlach 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, firma 
ZTK Jarosław Mijalski odpowiedzial-
ne za usuwanie awarii na przyłączach 
wodno – kanalizacyjnych i czyszcze-
nie sieci,

7. SCAT Jerzy Jurewicz spółka jawna  
– naprawy drzwi aluminiowych,

8. FPHU „JOLANTA” – Krzysztof 
Trzepizur – naprawa uszkodzeń na-
wierzchni „polbruk”,

9. „AGROBUD” – naprawa uszkodzeń 
nawierzchni.

Ponadto dla rozwiązywania bieżących 
spraw zgłaszanych przez mieszkańców, 
Spółdzielnia podejmowała krótkotrwałą, 
bądź jednorazową współpracę z różnymi 
firmami takimi jak:
 - usługi transportowo - sprzętowe, drob-
ne prace budowlane, pielęgnacja zieleni  
i drzewostanu – firma PANDA WY-
WÓZKI, OLIWNY GAJ, ARBORGAR-
DEN, MADA – Dariusz Łuczak,
 - usługi związane z monitoringiem, tele-
wizją przemysłową „ABC-Service”  
Sp. z o. o.,
 - drobne naprawy dekarskie  
– KORNIKPOL,

 - naprawy osłon śmietnikowych – firma 
MATIPOL,
 - odnowienia miejsc postojowych – firma 
ROTOMAT, ZODSOR2.

Roboty na terenach zewnętrznych  
i wywóz nieczystości

Za wywóz odpadów komunalnych  
i selektywnie zbieranych odpadów (typu 
szkło, plastik oraz papier) z naszej Spół-
dzielni odpowiada firma CHEMECO 
- SYSTEM. Dodatkowo Dział Admini-
stracyjno - Techniczny zamawia indywi-
dualnie dla lokatorów w firmie CHEME-
CO - SYSTEM kontenery do wywozu 
gabarytów.

Firma ALBA odpowiada za wywóz 
kartonów i opakowań zbieranych przez lo-
kale usługowe do dwóch wolnostojących 
kontenerów usytuowanych przy budynku 
ulicy Popowickiej 28.

Konserwacje urządzeń zabawowych 
na placach zabaw wykonują częściowo 
Konserwatorzy Spółdzielni oraz serwi-
sy firm, które dostarczyły i zamontowały 
urządzenia np. w 2020 roku urządzenia 
montowała firma NOVUM Sp. z o. o.

Za utrzymanie w czystości osiedli, pie-
lęgnację drzew i krzewów, wycinkę drzew, 
cięcia pielęgnacyjne trawników odpowia-
dają pracownicy Spółdzielni.

W roku sprawozdawczym wykonano 
n/w zakres robót:
 - dokonano usunięcia uschniętych i poła-
manych konarów oraz gałęzi,
 - raz w miesiącu firma PANDA WYWÓZ-
KI usuwała z terenu osiedli wystawiane 
przez mieszkańców tzw. ”gabaryty”,
 - dokonano ogólnie trzykrotnego cięcia 
trawy z terenów zielonych oraz dwukrot-
nego cięcia żywopłotów w skali Spół-
dzielni.

Przeglądy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego dokonano przeglą-
dów:
 - rocznego gazowo - wentylacyjnych  
(firma COMPLEX Rafał Gajda),
 - rocznego sprawności dźwigów osobo-

wych (zgodnie z ustawą przez Urząd 
Dozoru Technicznego); realizowano 
umowę na sporządzenie obligatoryjne-
go resursu wszystkich dźwigów z firmą 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produk-
cyjne „KON-REM” Sp. z o. o.
 - przeglądu zaworów antyskażeniowych 
firma SOCLA.

Powyższe przeglądy wykazały, że nasze 
zasoby utrzymywane są w należytej spraw-
ności technicznej. Spełniane są wymogi 
stawiane zarządcom budynków przez Pra-
wo budowlane. Budynki są bezpieczne dla 
mieszkańców, a z kontroli gazowej wyni-
ka, że nie ma zagrożeń.

Przetargi nieograniczone:

•	wymiana wodomierzy ZN Nr 2,
•	wymiana zespołów napędowych dźwi-

gów 5 kpl. ZN Nr 1 - 1 szt., ZN Nr 2  
- 4 szt.,

•	koszenie trawy.

Przetargi ograniczone i w formule 
zapytanie o cenę:

•	remonty nawierzchni asfaltowych  
i polbruków,

•	deratyzacja,
•	zagospodarowanie „Górki” – koncepcja,
•	malowanie miejsc dla niepełnosprawnych  

– 4 szt.,
•	przebudowa ciągu pieszo – jezdnego  

ul. Białowieska 4-30,
•	parking ul. Rysia/ul. Wejherowska  

- utwardzenie,
•	wejście do budynku ul. Popowicka 28,
•	poręcze ul. Starograniczna 28,
•	urządzenie placu zabaw ul. Popowicka 

30-58,
•	osłony śmietnikowe ZN Nr 1 – 3 szt.,
•	docieplenie roletowni ul. Wejherowska 47,
•	wymiana obudów szachtów teletech-

nicznych i energetycznych ZN Nr 1,
•	resursy dźwigów: ZN Nr 1 - 51 szt., ZN 

Nr 2 - 74 szt.,
•	wyłączniki dźwigowe ZN Nr 1, ZN Nr 2,
•	zapytanie o cenę konserwacja dźwigów,
•	nasadzenia kompensacyjne – 64 nasa-

dzenia,
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•	Remont kanalizacji sanitarnej ul. Niedź-
wiedzia 21-21B,

•	dostosowanie budynku do wymogów 
p. poż. ul. Bobrza 28-44 – oszacowano 
koszty projektu oczekując na finalny od-
biór prze PSP ul. Niedźwiedzia 14-24.

Termomodernizacja

Zakończono w terminie umownym 
największy w historii SMLW „Popowice” 
projekt inwestycyjny polegający na docie-
pleniu ścian frontowych i balkonowych 
wartości ponad 46,1 mln zł poprawiający 
estetykę osiedla, zmniejszający energo-
chłonność, co się przekłada na zmniejsze-
nie poboru energii cieplnej oraz popra-
wiający jakość życia w obszarze zdrowia 
poprzez zlikwidowanie korozji biologicz-
nej na starych elewacjach.

Termomodernizacja – harmonogram finansowy

2018 2019 2020 Łącznie

Netto 1.282.893,00 25.303.361,00 16.065.965,00 42.652.219,00

Brutto 1.385.525,00 27.327.630,00 17.351.242,00 46.064.396,00

Vat 102.631,00 2.024.269,00 1.285.277,00 3.412.177,00

Powyższa tabela przedstawia wartość prac podstawowych (bez robót dodatkowych) do-
finansowanych zgodnie z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Budynki w których termomodernizacja została zakończona w 2019 r. – 31 szt. uzyskano 
zawansowanie 62,33% na projekcie.

Budynki w których rozpoczęto roboty w 2019 r. – 10 szt.

Zakończono realizację w 2020 r. – 11 szt.

Fundusz remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 1 i Nr 2
W ramach zatwierdzonego planu kosztów funduszu remontowego za 2020 r.  

prace wykonywali konserwatorzy Spółdzielni oraz firmy zewnętrzne.

I. Fundusz Remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 1.

W ramach Planu Funduszu Remontowe-
go wykonano zadania:

1. Wymiana wyłączników dźwigowych 
w nieruchomościach (firma Usługi 
Elektryczne Andrzej Klepacki):
 - 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

2. Wymiana drzwiczek szachtów elek-
trycznych w nieruchomościach (firma 
ELEKTROBUD M.R. Przybysławscy 
Sp. j.):
 - Nr 117 – ul. Żubrza 7-11

3. Wymiana nieszczelnej kanalizacji 
sanitarnej w nieruchomościach (firma 
„ZIĘBUD” Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Leszek Zięba):
- Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 21-21b

4. Zagospodarowanie zieleni (firma 
Oliwny Gaj Sp. z o. o.):
 - Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 
37-43
 - Nr 105 – ul. Jelenia 28-56
 - Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
 - Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 
38-44
 - Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24
 - Nr 115 – ul. Popowicka 62-68

5. Wymiana głównych zaworów gazu  
w nieruchomościach (firma ALTEX-
Service Jakub Kosmacz):
 - Nr 118 - ul. Żubrza 13-17

6. Malowanie miejsc parkingowych 
dla niepełnosprawnych w nierucho-
mościach (firma ZODSOR2 Zakład 
Oznakowania Drogowego Gaweł 
Sorbian):
 - Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36,  
38-44
 - Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24

7. Docieplenia ścian podłużnych budyn-
ków w nieruchomościach:  
IZODOM Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 101 – ul. Białowieska 5-11
 - Nr 102 – ul. Białowieska 13-23

BUDOTERMIKA Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 
37-43
 - Nr 104 – ul. Jelenia 4-26
 - Nr 105 – ul. Jelenia 28-56

IZODOM Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 106 – ul. Niedźwiedzia 6-12
 - Nr 107 – ul. Niedźwiedzia 14-24
 - Nr 108 – ul. Niedźwiedzia 21-21b, 
23-27, 29-33

BUDOTERMIKA Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 
38-44

IZODOM Sp. z o. o. Sp. k.
 -  Nr 110 – ul. Niedźwiedzia 35-39, 
41-45
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 - Nr 111 – ul. Niedźwiedzia 47-51, 
53-61
 - Nr 112 – ul. Popowicka 10-16, 18-24

BUDOTERMIKA Sp. z o.o. Sp. k.
 - Nr 113 – ul. Popowicka 30-58
 - Nr 114 – ul. Popowicka 49-61
 - Nr 115 – ul. Popowicka 62-68

IZODOM Sp. z o.o. Sp. k.
 - Nr 116 – ul. Żubrza 1-5
 - Nr 117 – ul. Żubrza 7-11
 - Nr 118 – ul. Żubrza 13-17

II. Prace dodatkowe z rezerwy 
Funduszu Remontowego w Zespole 
Nieruchomości Nr 1.

W ramach planu funduszu wykonano za-
dania:

1. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 
ul. Białowieska 5, 7, 9.

2. Przycinka i wycinka drzew 
 - Nieruchomość Nr 102  
ul. Białowieska 13-23, 
 - Nieruchomość Nr 103  
ul. Białowieska 29-35, 37-43.

3. Wymiana wodomierzy, wymiana 
pionów zimnej i ciepłej wody  
– ul. Jelenia 6, 12.

4. Usunięcie awarii instalacji wodno - 
kanalizacyjnej – ul. Jelenia 12, 22.

5. Remont dźwigu - ul. Jelenia 52.

6. Usunięcie nieszczelności instalacji 
gazowej – ul. Jelenia 42, 44.

7. Wycinka drzew 
 - Nieruchomość Nr 105  
ul. Jelenia 28-56, 
 - Nieruchomość Nr 106  
ul. Niedźwiedzia 6-12, 

 - Nieruchomość Nr 108  
ul. Niedźwiedzia 21-21b, 23-27, 
29-33,
 - Nieruchomość Nr 109  
ul. Niedźwiedzia 30-36, 38-44.

8. Naprawa awarii kanalizacji sanitarnej 
– ul. Niedźwiedzia 16.

9. Naprawa szlabanu  
– ul. Niedźwiedzia 14.

10. Naprawa instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej – ul. Niedźwiedzia 18-20.

11. Czyszczenie kanalizacji deszczowej 
 -  Nieruchomość Nr 108  
ul. Niedźwiedzia 21-21b, 23-27, 
29-33.

12. Wymiana pionu kanalizacji deszczo-
wej – ul. Niedźwiedzia 40.

13. Wymiana wodomierzy, naprawa drzwi 
– ul. Popowicka 24.

14. Naprawa chodnika  
– ul. Popowicka 16, 18.

15. Wymiana wodomierzy, usunięcie 
awarii centralnego ogrzewania  
– ul. Popowicka 40-46.

16. Wymiana wodomierzy – Nierucho-
mość Nr 114 ul. Popowicka 49-61.

17. Przycinka drzew 
 - Nieruchomość Nr 115  
ul. Popowicka 62-68, 
 - Nieruchomość Nr 116  
ul. Żubrza 1-5.

II A. Docieplenia i remont ścian 
budynków (zrealizowane z kwoty  
w wysokości 965.197,10 zł  
zablokowanej na ten cel przez  
Walne Zgromadzenie)

IZODOM Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 101 – ul. Białowieska 5-11

BUDOTERMIKA Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 103 – ul. Białowieska 29-35, 
37-43
 - Nr 104 – ul. Jelenia 4-26

BUDOTERMIKA Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 109 – ul. Niedźwiedzia 30-36, 
38-44

BUDOTERMIKA Sp. z o. o. Sp. k.
 - Nr 113 – ul. Popowicka 30-58

III. Fundusz Remontowy Mienia 
Wspólnego w Zespole Nieruchomo-
ści Nr 1.

W ramach planu funduszu wykonano za-
dania:
1. Remonty cząstkowe nawierzchni 

asfaltowych i polbruk (firmy F.P.H.U. 
„JOLANTA” Krzysztof Trzepizór) na 
terenie mienia wspólnego ZN Nr 1.

2.  Zakup i montaż 2 nowych osłon 
śmietnikowych (firma PHU MATI-
POL Szczepan Skupień).

3. Zagospodarowanie placu zabaw przy 
ul. Popowickiej 30-58 (firma  
NOVUM Sp. z o. o.).

4.  Zagospodarowanie zieleni (firma 
Oliwny Gaj Sp. z o. o.).

5. Utwardzenie parkingu ul. Wejherowska 
/ul. Rysia (firma REMAT Sp. z o. o.).

IV. Prace dodatkowe z rezerwy Mie-
nia Wspólnego Funduszu Remon-
towego w Zespole Nieruchomości 
Nr 1.

W ramach planu funduszu wykonano  
zadania:
1. Czyszczenie kanalizacji deszczowej, 

wykonanie krawężników.
2. Remont nawierzchni parkingu przy  

ul. Rysiej.
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I. Fundusz Remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 2
W ramach Planu Funduszu Remontowe-
go wykonano zadania:

1. Wymiana wodomierzy (firma  
APATOR-POWOGAZ S.A.):
 - 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
 - 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
 - Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
 - Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
 - Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 
73-77

2. Wymiana wyłączników dźwigowych 
w nieruchomościach (firma Usługi 
Elektryczne Andrzej Klepacki):
 - 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
 - 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

3. Docieplenia ścian podłużnych budyn-
ków w nieruchomościach:

Konsorcjum firm: Budowlano - De-
karskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DIT-
TRICH Sp. z o. o., AKRO DEVELOP-
MENT Sp. z o. o., Zakład Remontowo 
– Budowlany Jarosław Marciniec.

 - 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

Firma Zakład Ogólnobudowlany  
Janusz Hajdacz.

 - Nr 206 – ul. Bobrza 2-26
 - Nr 207 – ul. Bobrza 28-44

Konsorcjum firm: Budowlano - De-
karskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DIT-
TRICH Sp. z o. o., AKRO DEVELOP-
MENT Sp. z o. o., Zakład Remontowo 
– Budowlany Jarosław Marciniec.

 - Nr 208 – ul. Popowicka 70-76
 - Nr 209 – ul. Popowicka 78-84
 - Nr 210 – ul. Popowicka 86-92/ 
ul. Białowieska 72-74

Firma Zakład Ogólnobudowlany  
Janusz Hajdacz.

 - Nr 211 – ul. Popowicka 96-102
 - Nr 212 – ul. Popowicka 104-132
 - Nr 213 – ul. Popowicka 136-142
 - Nr 214 – ul. Popowicka 144-150, 
152-158

Konsorcjum firm: Budowlano - De-
karskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DIT-
TRICH Sp. z o. o., AKRO DEVELOP-
MENT Sp. z o. o., Zakład Remontowo 
– Budowlany Jarosław Marciniec.

 - Nr 215 – ul. Wejherowska 3-9, 19-29
 - Nr 216 – ul. Wejherowska 11-17, 
31-43

Firma Zakład Ogólnobudowlany  
Janusz Hajdacz.

 - Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
 - Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
 - Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 
73-77

4. Wyznaczenie miejsca postojowego 
dla niepełnosprawnych w nierucho-
mościach (firma ZODSOR2 Zakład 
Oznakowania Drogowego Gaweł 
Sorbian):
 - Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71,  
73-77 (ul. Wejherowska 67)

5. Zagospodarowanie i zabezpieczenie te-
renów zielonych w nieruchomościach 
(firmy Oliwny Gaj Sp. z o. o. i ARBOR-
GARDEN Rafał Duszyński):
 - 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 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
 - 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
 - Nr 217 – ul. Wejherowska 55-59
 - Nr 218 – ul. Wejherowska 61-65
 - Nr 219 – ul. Wejherowska 67-71, 
73-77

II. Prace dodatkowe z rezerwy 
Funduszu Remontowego w Zespole 
Nieruchomości Nr 2.

W ramach Planu Funduszu Remontowe-
go wykonano zadania:

1. Usunięcie awarii przyłącza wodocią-
gowego ul. Białowieska 52.
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2. Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej 
ul. Białowieska 70, ul. Popowicka 140.

3. Wymiana instalacji gazowej  
ul. Białowieska 68.

4. Białkowanie piwnic – Nieruchomość 
Nr 206 ul. Bobrza 2-26.

5. Remont dźwigu osobowego  
– ul. Bobrza 12, 38, ul. Popowicka 98.

6. Przestawienie szlabanu  
– ul. Popowicka 158.

7. Remont nawierzchni  
– ul. Popowicka 144-150.

II A. Docieplenie i remont ścian 
podłużnych (zrealizowane z kwoty 
w wysokości 1.117.223,82 zł za-
blokowanej na ten cel przez Walne 
Zgromadzenie).

 - Nieruchomość Nr 206 
 – ul. Bobrza 2-26

 - Nieruchomości Nr 207  
– ul. Bobrza 28-44

 - Nieruchomości Nr 215  
– ul. Wejherowska 3-9, 19-29

III. Fundusz Remontowy Mienia 
Wspólnego w Zespole Nieruchomo-
ści Nr 2.

W ramach Planu Funduszu wykonano  
zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzch-
ni asfaltowych i polbruków, progi 
zwalniające (firma F.P.H.U. „JOLAN-
TA” Krzysztof Trzepizór) na terenie 
mienia wspólnego ZN Nr 2.

2. Zagospodarowanie i zabezpieczenie 
terenów zielonych (firmy Oliwny Gaj 
Sp. z o. o. i ARBOR-GARDEN Rafał 
Duszyński).

3. Utwardzenie parkingu przy ul. Wejhe-
rowskiej/ul. Rysiej (firma REMAT  
Sp. z o. o.).

IV. Prace dodatkowe z rezerwy 
Funduszu Remontowego Mienia 
Wspólnego w Zespole Nieruchomo-
ści Nr 2.

W ramach Planu Funduszu wykonano za-
dania:

1. Remont nawierzchni parkingu przy  
ul. Wejherowskiej/ul. Rysiej.

2. Zabezpieczenie terenów zielonych.

3. Remonty cząstkowe nawierzchni.

4. Wykonanie oznakowania organizacji 
ruchu, roboty brukarskie  
– działka nr 4/19

Fundusz remontowy lokali  
użytkowych.

A. Lokale mieszkalne ZN Nr 1 ZN Nr 2 Razem

Lokale mieszkalne ogółem: 2 625 2 902 5 527

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 1 573 1 911 3 484

2) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 19 8 27

3) lokale stanowiące odrębną nieruchomość 1 002 975 1 977

4) umowy najmu lokalu mieszkalnego 27 5 32

5) lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego 4 3 7

W ramach funduszu wykonano:

1. Budynek administracyjno – biurowo - 
usługowy ul. Popowicka 28:

a. remont pochylni i schodów wejścio-
wych do budynku,

b. miejscowe naprawy pokrycia papo-
wego – usunięcie przecieków obszar 
Sekretariat,

c. remont sanitariatów I piętro (wy-
miana pękniętych luster, umywalek, 
sanitariatów, uszkodzonych desek, 
itp.).

2. Docieplenie z naprawą rynny budyn-
ku roletowni przy ul. Wejherowskiej 
47.

3. Montaż poręczy między parkingiem, 
a budynkiem przy ul. Starogranicznej 
28.

4. Osłona śmietnikowa sześciopojemni-
kowa przy ul. Popowickiej 26.

5. Awaryjne naprawy przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej, deszczowej, itp.

IV. INFORMACJA CZŁONKOW-
SKO-MIESZKANIOWA

Wg stanu na 31.12.2020 r.

1. Członkowie Spółdzielni – 6 017 osób.

2. Struktura zasobów mieszkaniowych:
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V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO – FINANSOWA SML-W „POPOWICE” W ROKU 2020

1. BILANS

W oparciu o Ustawę z dnia 29 września o rachunkowo-
ści (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 zamknię-
cia ksiąg rachunkowych i sporządziła Sprawozdanie finansowe 
za rok 2020 składające się z Bilansu, Rachunku zysków i strat, 
Rachunku przepływów pieniężnych, Zestawienia zmian w fun-
duszu własnym oraz informacji dodatkowej. Umowa o badanie 
sprawozdania finansowego za rok 2020 została podpisana z firmą 
Biegli Rewidenci Szafraniec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  
a badanie przeprowadziła biegły rewident Pani Jadwiga Szafraniec.

Sprawozdanie z badania Sprawozdania finansowego i oce-
nę sytuacji finansowej Spółdzielni biegły rewident przedstawi  
w sprawozdaniu z badania. Poniżej prezentujemy fragment pro-
jektu sprawozdania biegłego rewidenta przeprowadzającego ba-
danie:

„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2020 r. oraz jej 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r., zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości,

b. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie  
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 351), prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdziel-
nię przepisami prawa i jej statutem.”

Załącznik Nr 1 Bilans za rok 2020

Załącznik Nr 2 Rachunek zysków i strat za rok 2020

2. Ogólne wyniki działalności gospodarki zasobami 
Spółdzielni za rok 2020 w ujęciu liczbowym kształtują 
się następująco:

2.1. Wyniki finansowe SMLW „Popowice”

1. Lokale mieszkalne - 920 951,92 zł

2. Pożytki z najmu pom. dodatk. w bud. 
mieszkalnych 393 656,19 zł

3. Media – lokale mieszkalne 1 941 176,99 zł

4. Lokale użytkowe + pozost. sprzed. 1 988 611,24 zł

5. Pozostała działalność operacyjna 842 836,33 zł

6. Działalność finansowa 136 475,93 zł

Ogółem wynik brutto za okres  
01.01 - 31.12.2020 r. 4 381 804,76 zł

Wyniki ujęte w poz. 1 i 2 z mocy Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (art. 5 ust.1 i art.6 ust.1) zwiększają odpowied-
nio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieru-
chomości w roku następnym. Dane ujęte w pozycji 3. „Media” 
przedstawiają wyniki (wpłaty-koszty) dotyczące użytkowania 
mediów (zimna woda, ciepła woda, centralne ogrzewanie, ener-
gia elektryczna, gaz), które są rozliczane z lokatorami poprzez 
rozliczanie odczytów liczników indywidualnych (woda), od-
czytów podzielników w mieszkaniach (ciepło), bądź poprzez 
ustalanie wysokości stawki opłat na poszczególnych nierucho-
mościach w oparciu o liczniki zbiorowe poszczególnych nieru-
chomości (energia elektryczna, gaz). W roku 2020 ze względu 
na pandemię COVID nie odbyło się Walne Zgromadzenie, więc 
poz. 1 nie zawiera części zysku z pozostałej działalności gospo-
darczej za rok 2019 przeznaczonej na pokrycie kosztów zwią-
zanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie 
obciążającym członków spółdzielni, ponieważ zysk nie został 
podzielony.

Wyniki ogółem oraz w podziale na wydzielone nieruchomości 
w ramach poszczególnych Zespołów przedstawiają załączniki:

Załącznik Nr 3 – Wyniki ogółem za rok 2020

Załącznik Nr 4 – Wyniki finansowe po rozliczeniu kosztów 
eksploatacji w podziale na wydzielone nieruchomości  
w ramach Zespołu Nieruchomości Nr 1 za rok 2020

Załącznik Nr 5 – Wyniki finansowe po rozliczeniu kosztów 
eksploatacji w podziale na wydzielone nieruchomości  
w ramach Zespołu Nieruchomości Nr 2 za rok 2020

Załącznik Nr 6 – przedstawia wykonanie planu kosztów 
eksploatacji zasobów mieszkaniowych całościowo w SMLW 
„Popowice” za rok 2020

Załącznik Nr 7 – przedstawia wykonanie planu kosztów 
zarządzania zasobami SMLW „Popowice” za rok 2020

3. W okresie sprawozdawczym planowany fundusz 
płac wraz z kosztami ZUS wynosił 4 265 000,00 zł na-
tomiast realne wykonanie wynosiło 3 815 675,96 zł co 
daje 89,46% wykonania planu rocznego.

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 
60,56 etatów.
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Fundusz płac wraz z kosztami ZUS w rozbiciu na poszczególne 
grupy kosztów kształtował się następująco: 

koszty eksploatacji  
zasobów Spółdzielni

plan 2 141 100,00 zł

wykonanie 1 923 247,53 zł

koszty zarządzania  
zasobami Spółdzielni

plan 2 051 700,00 zł

wykonanie 1 824 882,25 zł

koszty lokali  
użytkowych

plan 72 200,00 zł

wykonanie 67 546,18 zł

Koszty diet Rady Nadzorczej 375 742,65 zł

Koszty diet Rad Zespołów Nieruchomości 168 324,00 zł

4. Fundusz remontowy

Ewidencja księgowa zadań remontowych była prowadzona  
w rozbiciu na:

Zespół Nieruchomości Nr 1

a. Fundusz remontowy

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r.  + 1 174 829,68 zł

zwiększenia w ciągu roku  + 1 894 322,13 zł

zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) – 3 023 753,66 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r.  + 45 398,15 zł

b. Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego 
Spółdzielni

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. + 67 217,40 zł

zwiększenia w ciągu roku + 224 816,43 zł

zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) – 202 299,31 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. + 89 734,52 zł

c. Remont dźwigów

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. + 59 812,27 zł

zmniejszenia w ciągu roku –26 438,35 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. + 33 373,92 zł

Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone 
Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 8

Zespół Nieruchomości Nr 2

a. Fundusz remontowy

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. + 1 598 905,63 zł

zwiększenia w ciągu roku + 2 066 687,17 zł

zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) – 3 925 475,27 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. – 259 882,47 zł

b. Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego 
Spółdzielni

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. + 220 557,16 zł

zwiększenia w ciągu roku + 262 746,62 zł

zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) – 110 393,54 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. + 372 910,24 zł

c. Remont dźwigów

stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. + 144 536,33 zł

zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) –155 452,67 zł

stan funduszu na dzień 31.12.2020 r. – 10 916,34 zł

Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone 
Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 9

Remonty lokali użytkowych 105 885,61 zł
w tym

 - remont dachu ul. Popowicka – 28 4 760,98 zł
 - remonty pochylni i schodów wejściowych ul. Popowicka 28  
– 21 500,00 zł
 - docieplenie budynku ul. Wejherowska 47 – 20 325,20 zł
 - montaż poręczy ul. Starograniczna 28 – 14 950,00 zł
 - awaryjne napr. przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
– 6 369,56 zł
 - remont 12 zejść do lokali użytkowych – 35 361,87 zł
 - pozostałe prace – 2 618,00 zł

5. Stan zadłużenia w opłatach na utrzymanie 
lokali mieszkalnych oraz najem lokali  
użytkowych (działalność windykacyjna)

W okresie sprawozdawczym wysłano 1426 wezwania do zapłaty 
do lokatorów zalegających z opłatami oraz 6 wezwań do najem-
ców lokali użytkowych. Dodatkowo wysłano 240 wezwań przed-
sądowych z Kancelarii Prawnej dotyczących zaległości.

Okres Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem

Stan na 31.12.2019 r. 647.076,68 zł 153.308,28 zł 800.384,96 zł

Stan na 31.12.2020 r. 584.774,21 zł 105.068,12 zł 689.842,33 zł
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Kancelaria prawna skierowała do sądu 75 spraw, w okresie 
sprawozdawczym uzyskano 23 wyroki sądowe.

Działalność windykacyjna w Spółdzielni jest prowadzona  
w sposób zorganizowany i zapewniający bieżący monitoring 
dłużników, co przekłada się na niski procentowy wskaźnik za-
dłużenia w skali roku. Wskaźnik zadłużenia z tytułu opłat za lo-
kale mieszkalne oraz najem lokali użytkowych za 2020 r. wynosi 
2,21%. Dla porównania wskaźnik ten za 2019 r. wynosił 2,34%, 
za 2018 r. 2,62%. Jak z tego wynika działalność windykacyjna 
prowadzona w Spółdzielni daje efekty, o czym świadczą niskie 
wskaźniki zadłużenia.

6. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni

Spółdzielnia oprócz zarządzania spółdzielczymi zasobami 
mieszkaniowymi prowadzi również działalność gospodarczą, tj. 
zarządzanie dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Le-
gnickiej 57 i 59, wynajem lokali użytkowych, dzierżawę gruntów, 
udostępnienie terenów pod reklamę itp.

W 2020 r. wynik na pozostałej działalności gospodarczej 
Spółdzielni wyniósł netto 2.623.930,50 zł (podatek dochodowy 
za rok 2020 r. wyniósł 343.993,00 zł). Nieznaczny udział w wyni-
ku finansowym Spółdzielni mają środki wypracowane na działal-
ności finansowej. W 2020 r. kwota uzyskanych odsetek wyniosła 
136.648,57 zł.

7. Zadania do realizacji w 2021roku i latach następnych

1. Kontynuowanie realizacji uchwał Zebrania Przedstawi-
cieli nr 2/ZP/02/07, 3/ZP/02/07 i 4/ZP/02/07 z dnia 
10.03.2007 r. dotycząca zakończonej budowy kompleksu 
mieszkalnousługowego poprzez powołaną do tego celu spół-
kę. Przenoszenie w formie aktów notarialnych sprzedanych 
lokali. Kontynuacja procesu sprzedażowego do momentu 
spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę 
celową.

2. Wdrażanie kompleksowego planu związanego z tworzeniem 
nowych miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni.

3. Kontynuacja kompleksowego planu związanego z poszuki-
waniem możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania 
Spółdzielni.

4. Spłacanie pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie prac 
dociepleniowych budynków zgodnie z podpisaną z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie umową o dofinansowanie nr 
POIS.01.03.02-00-0009/17-00 Projektu „Wzrost efektywno-
ści energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących 
się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 
Własnościowej Popowice” nr POIS.01.03.02-00-0009/17  
w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności ener-
getycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa  
i zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Spółka celowa.

I. STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW  WARTOŚĆ POSIADA-
NYCH UDZIAŁÓW.

Kapitał zakładowy i struktura udziałowców w roku 2020 r. nie uległ 
zmianom w stosunku do roku 2019 i wynosił 26.170.400,00 zł. Ka-
pitał zakładowy został podzielony na 130 852 udziały po 200,00 zł 
każdy.

Podział udziałów w kapitale zakładowym pozostał bez zmian 
w stosunku do roku 2018 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 niepie-
niężnym w postaci udziałów w prawie wieczystego użytkowa-
nia 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 pra-
wie 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.

II. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA SPÓŁKI.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
średnioroczne zatrudnienie w Spółce wyniosło 3 etaty. Spółka 
zatrudniała: Asystentkę Zarządu, dwóch Specjalistów ds. sprze-
daży. W okresie sprawozdawczym usługi księgowe powierzone są 
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 osobo-
wy i nie uległ zmianie.

Zarząd nie pobierał żadnego wynagrodzenia w okresie spra-
wozdawczym. Trzech członków Rady Nadzorczej w okresie peł-
nienia funkcji również nie pobierało wynagrodzenia.
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Wspólnicy podjęli w tych sprawach stosowne uchwały  
Walnego Zgromadzenia Wspólników w poprzednich okresach.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO – FINANSOWA 
SPÓŁKI W ROKU 2020.

W oparciu o Ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. 
z późniejszymi zmianami Spółka dokonała zamknięcia ksiąg ra-
chunkowych i sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2020 
składające się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz Informa-
cji Dodatkowej.

Spółka na 31.12.2020 r. osiągnęła bilansowy zysk netto  
w wysokości 8.395.382,53 zł i zamknęła bilansową sumę akty-
wów i pasywów kwotą 134.059.315,36 zł. Spółka w okresie spra-
wozdawczym prowadziła działalność deweloperską realizując II 
etap inwestycji pod handlową nazwą „Legnicka Street – etap II”. 
Spółka w okresie sprawozdawczym zgłosiła budynek do odbio-
ru przez Straż Pożarną, Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego, 
ZDiUM i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Wrocławia. W ramach inwestycji została również zgło-
szona do odbioru przebudowa ulicy Rysiej, gdzie wykonano 
dodatkowy pas ruchu celem rozładowania ruchu, zwłaszcza  
w godzinach szczytu. Wszystkie odbiory przeszły z wynikiem 
pozytywnym.

Jednak rok 2020 nastręczył dość sporo problemów natury 
obiektywnej. Spółka pomimo złożenia na czas wszelkiej do-
kumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie - stosowne dokumenty uzyskała z PINB trzy miesiące po 
zakończeniu budowy tj. dnia 04.03.2020 r., a decyzja uzyskała 
ostateczność dopiero 23.03.2020 r. z uwagi na przeciągającą się 
procedurę, w tym także zawirowania biurokratyczne związane 
z przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści. Następnie w wyniku niemalże całkowitego paraliżu pracy 
urzędów w zwłaszcza w pierwszym półroczu 2020 r. spowodo-
wanego ogłoszeniem stanu epidemii i lockdown, przesunęły się 
znacząco terminy związane podpisywaniem aktów notarialnych 
przenoszących własność lokali. Spółka nie miała żadnego wpły-
wu czasowego na uzyskanie dokumentów potrzebnych do pod-
pisywania aktów notarialnych, w tym np. ewidencję budynku, 
samodzielność lokali, itp.

Mimo obiektywnych trudności w pozyskiwaniu dokumen-
tów do przenoszenia własności lokali w październiku 2020 r. 
został podpisany pierwszy akt notarialny przenoszący własność 
lokalu mieszkalnego, a tym samy powstała Wspólnota Mieszka-
niowa Legnicka 59. Zgodnie z zapisami tego aktu notarialnego 
na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd zo-
stał powierzony osobie prawnej tzn. SMLW „Popowice”.

IV. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU NIERUCHOMO-
ŚCI I TENDENCJE.

Rok 2020 został zdefiniowany przez pandemię COVID-19 
i jej skutki odczuły wszystkie sektory gospodarki, w tym także 
branża nieruchomości komercyjnych, choć nie dla wszystkich 
segmentów były one równie dotkliwe. Wraz z nią pojawiły się 
nowe wyzwania dla branży.

W przypadku powierzchni biurowych popularnym zjawi-
skiem stała się praca zdalna oraz obniżona liczba pracowników 
w budynkach, a tym samym znaczny spadek popytu na tego ro-
dzaju nieruchomości, zwłaszcza duże powierzchniowo. Należy 
się spodziewać, że w 2021 r. na rynku biurowym będziemy nadal 
mieć do czynienia z hybrydowym modelem pracy, a najbliższe 
kwartały będą czasem redefinicji pracy biurowej. Zapotrzebo-
wanie na powierzchnię biurową jednak nie zniknie. Wiele firm 
przekonało się, że praca zdalna w pełnym wymiarze nie sprzyja 
budowaniu kultury organizacyjnej, czy relacji między pracow-
nikami.

W opinii SPÓŁKI rynek powierzchni biurowych powoli się 
odbudowuje, zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek, ta-
kich jakie oferuje Spółka. Wzrost zapotrzebowania na mniejsze 
biura, nowoczesne i dobrze skomunikowane, jest ściśle powią-
zany z innym trendem, który staje się jeszcze bardziej wyraźny  
w branży nieruchomości tj. wzrost znaczenia technologii w pra-
cy biurowej.

W wielu firmach pandemia przyspieszyła podjęcie decyzji 
o wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i aplikacji do pracy, a tym 
samym zmniejszając wymagane powierzchnie biurowe, przysto-
sowane do nowych warunków zatrudnienia w biurach. Spółka 
oferuje małe, nowoczesne biura na I piętrze budynku, wyposa-
żone w odrębne węzły sanitarne i dobrze skomunikowane. Na 
parterze budynku, w części ukończonej w I etapie działa bran-
ża handlowa, głownie sklep sieci Biedronka i kilka mniejszych 
oraz kilka lokalu usługowych zwiększających także atrakcyjność 
biur. Budynek Legnicka Street w zakresie parteru i I piętra jest 
atrakcyjnym miejscem do pracy, położonym przy jednej z głów-
nych arterii Wrocławia, a stosunkowo niewielka jednostkowa 
powierzchnia oferowanych biur i lokali usługowych w II etapie 
bardzo dobrze wpisuje się w nowe tendencje na rynku.

Dotkliwe skutki pandemii odczuli najemcy oraz właściciele 
powierzchni handlowych, szczególnie wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. Lockdown znacząco wpłynął na ich 
przychody, ale jednocześnie przyniósł impuls do rozszerzenia 
kanałów dystrybucji w retailu. Efektem tego może być zwiększe-
nie popularności rozwiązań wykorzystujących cyfryzację i nowe 
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technologie w handlu. Pandemia w mniej-
szym stopniu dotknęła mniejsze marke-
ty (typu LIDL, BIEDRONKA, DINO), 
czy też mniejsze sklepy sieciowe z branży 
kosmetycznej (typu ROSSMAN), które  
w pod koniec 2020 r. roku rozpoczęły dal-
szą, na razie ostrożną ekspansję. Najemcy 
obiektów handlowych coraz bardziej in-
teresują się lokalizacjami w nieruchomo-
ściach położonych przy ulicach handlo-
wych, w dzielnicach mieszkaniowych, czy 
nieruchomościach usytuowanych bliżej 
klienta, takich jakie ma właśnie w swojej 
ofercie Spółka na parterze budynku.

W sektorze mieszkaniowym widoczne 
jest natomiast wysokie ożywienie popytu  
i istotny wzrost cen. Spółka w tym sekto-
rze posiada już tylko kilkanaście mieszkań 
do sprzedaży.

Najbardziej odporny na zmiany spo-
wodowane pandemią okazał się sektor 
powierzchni magazynowych (centra lo-
gistyczne). Zwiększona aktywność kon-
sumentów w sklepach online i często-
tliwość korzystania z usług kurierskich 
spowodowała wzrost zapotrzebowania 
na powierzchnię magazynową, szczegól-
nie krótkoterminową. Spółka posiada  
w swojej ofercie także dodatkowe niewiel-
kie powierzchnie magazynowe, która jest 
kierowana głównie do klientów zainte-
resowanych powierzchniami biurowymi  
i handlowymi, jako poszerzenie potencja-
łu prowadzenia działalności gospodarczej 
w tej lokalizacji.

V. DZIAŁANIA PROSPRZEDAŻO-
WE, MARKETINGOWE I REKLA-
MOWE SPÓŁKI.

Spółka w dobie pandemii zintensy-
fikowała swoje działania marketingowe  
i reklamowe starając się dotrzeć ze swoją 
ofertą do szerokiego grona odbiorców, nie 
tylko tych którzy już znają jej inwestycję. 
Do najistotniejszych działań reklamowych 
i marketingowych spółki należą:

1. Strona internetowa inwestycji www.
legnickastreet.pl oraz na Facebook.

2. Pozycjonowanie strony internetowej 
wraz z banerami reklamowymi  
w przeglądarce Google.

3. Portale ogłoszeniowe dla nieru-
chomości z rynku pierwotnego: 
RynekPierwotny.com, Nieruchomo-
ści-online, otodom, dopoznania.pl, 
gratka.

4. Reklama na budynku z informacją  
o sprzedaży lokali i powierzchni 
biurowej.

5. Otwarta współpraca z biurami nieru-
chomości specjalizującymi się  
w nieruchomościach komercyjnych.

6. Organizacja spotkań na obiekcie dla 
zainteresowanych lokalami  
użytkowymi.

7. Cykliczny mailing przypominający 
skierowany dla pośredników nie-
ruchomości związanych lokalami 
użytkowymi.

VI. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄ-
CE WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁKI W ROKU 2020.

1. Pozytywne odbiory wszystkich insty-
tucji dokonujących odbiory budyn-
ków, w tym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.

2. Przekształcenie wieczystego użytko-
wania gruntu pod budyniem w prawo 
własności.

3. Uzyskanie samodzielności lokali  
i wyłączenia spod hipoteki lokali, któ-
re notarialnie zostały sprzedane.

4. Ogłoszenie stanu pandemii i paraliż 
pracy wszystkich firm i instytucji 
administracji publicznej.

5. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej 
Legnicka 59.

VII. CELE I ZADANIA DO REALIZA-
CJI W 2021 ROKU.

1. Kontynuacja sprzedaży lokali pozo-
stałych z I etapu oraz lokali z II etapu 
inwestycji.

2. Prowadzenie działań marketingowo 
– reklamowych zgodnie z przyjętą 
strategią spółki.

3. Spłata kredytu bankowego zaciągnię-
tego pod budowę etapu II inwestycji 
Legnicka Street.

4. Kontynuacja przenoszenia własności 
lokali aktami notarialnymi.
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW PODJĘTYCH NA WYDZIELONYCH CZĘŚCIACH WALNEGO 
ZGROMADZENIA W ROKU 2020 ZA 2019 ROK.

W związku z pandemią wirusa SAR-
S-CoV-2 Zarząd SMLW „Popowice” we 
Wrocławiu nie zwołał Walnego Zgroma-
dzenia w 2020 r. Zarząd SMLW „Popo-
wice” we Wrocławiu na podstawie art. 36  
§ 9 ustawy Prawo spółdzielcze, wprowa-
dzonym art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020 r.  
o szczególnych instrumentach wsparcia  
w związku z rozpowszechnianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
695), zwołał w dniach 02.03.2021 r., 
03.03.2021 r., 04.03.2021 r., 05.03.2021 r. 
podjęcie poniższych uchwał przez Walne 
Zgromadzenie na piśmie:

1. Uchwała Nr 1/WZ/2021 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej SMLW ”Popowice” we 
Wrocławiu za rok 2019.

Uchwała podjęta.

2. Uchwała Nr 2/WZ/2021 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
SMLW ”Popowice” we Wrocławiu za 
rok 2019.

Uchwała podjęta.

3. Uchwała Nr 3/WZ/2021 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego SMLW ”Popowice” we Wrocła-
wiu za rok 2019.

Uchwała podjęta.

4. Uchwała Nr 4/WZ/2021 w sprawie 
podziału zysku netto za rok 2019  
z pozostałej działalności gospodarczej 
Spółdzielni.

Uchwała podjęta.

5. Uchwała Nr 5/WZ/2021 w sprawie 
ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości gruntowej obejmu-
jącej działkę gruntu nr 2/60, AM-8, 
położonej we Wrocławiu przy  
ul. Popowickiej 144-150, 152-158.

Uchwała podjęta.

6. Uchwała Nr 6/WZ/2021 w sprawie 
ustanowienia służebności przesyłu na 
nieruchomości gruntowej obejmu-
jącej działkę gruntu nr 2/64, AM-8, 
obręb Popowice położonej we Wro-
cławiu przy ul. Popowickiej 96-102.

Uchwała podjęta.

7. Uchwała Nr 7/WZ/2021 w sprawie 
sprzedaży prawa użytkowania wie-
czystego działki o numerze 12/18, 
AM-12 położonej przy ul. Starogra-
nicznej 32

Uchwała podjęta.

Wrocław, 23.04.2021 r.

Mirosław Miciak
Prezes Zarządu

Bogdan Słowik
Członek Zarządu

Michał Żołnierowicz
Członek Zarządu

Wszystkie załączniki zostały podpisane elektronicznie.
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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SMLW 
"POPOWICE" za 2020 rok

Rada Nadzorcza w 2020 roku pra-
cowała w składzie wybranym przez po-
szczególne części Walnego Zgromadzenia 
członków Spółdzielni w czerwcu 2019 r.

Dla przypomnienia:
 - Przewodnicząca  
Grażyna Przychodzińska
 - Z-ca Przewodniczącej  
Halina Czapnik
 - Sekretarz  
Maria Żłobińska-Perlicka

Komisja Rewizyjna
 - Przewodnicząca 
Agnieszka Grzeczka
 - Z-ca Przewodniczącej 
Sebastian Rudy
 - Członkowie

 - Marcin Zawora
 - Grażyna Przychodzińska

Komisja Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi

 - Przewodniczący 
Ryszard Urbanek
 - Z-ca Przewodniczącego 
Paulina Nowacka
 - Członkowie

 - Waldemar Liwczycki
 - Maria Żłobińska-Perlicka

Komisja Samorządowo-Statutowo
-Kulturalna

 - Przewodniczący 
Daniel Kozłowski 
 - Z-ca Przewodniczącego 
Sylwia Świtała
 - Członkowie

 - Krystyna Nowacka
 - Halina Czapnik

1. Prezydium Rady Nadzorczej

W kresie sprawozdawczym za rok 2020 
Prezydium Rady odbyło 8 posiedzeń.

W skład Prezydium wchodzą:
•	Grażyna Przychodzińska 

- Przewodnicząca Rady
•	Halina Czapnik 

- Z-ca Przewodniczącej
•	Maria Żłobińska-Perlicka  

- Sekretarz Rady
•	Agnieszka Grzeczka 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
•	Ryszard Urbanek 

- Przewodniczący Komisji GZM
•	Daniel Kozłowski 

- Przewodniczący Komisji SSK

Pracami Rady kierowało Prezydium 
Rady. W posiedzeniach Prezydium brali 
udział jego członkowie oraz członkowie 
Zarządu Spółdzielni. Posiedzenia miały za 
zadanie przygotowanie posiedzenia Ple-
narnego Rady. Na posiedzeniach Prezy-
dium jego członkowie wstępnie zapozna-
wali się z korespondencją skierowaną do 
Rady Nadzorczej. W wyniku analizy ich 
treści podejmowali decyzje o skierowa-
niu pisma do odpowiedniej Komisji Rady  
w celu rozpatrzenia, zaopiniowania  
i przedstawienia wniosków.

W strukturze organizacyjnej Rady 
Nadzorczej działają trzy Komisje stałe,  
w skład których wchodzą członkowie 
Rady Nadzorczej.

Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarki zasobami 
Mieszkaniowymi

Komisja Samorządowo-Statutowo
-Kulturalna

Komisje bardzo profesjonalnie i od-
powiedzialnie podchodzą do rozpatrywa-
nia zleconych im spraw. Bardzo istotne 
znaczenie ma opiniowanie przez Komisję 
projektów uchwał i wniosków Zarządu 
Spółdzielni kierowanych do Rady Nad-
zorczej. Prezentowane przez Komisje 
opinie i wnioski są wykorzystywane przez 

Radę Nadzorczą. Stanowią one podstawę 
do wydawania decyzji kierowanych do 
realizacji przez Zarząd Spółdzielni. Prace 
Komisji odbywały się zgodnie z ich kom-
petencjami.

2. Posiedzenia Plenarne Rady 
 Nadzorczej

Rok 2020 był szczególnie trudnym  
w działalności Rady Nadzorczej. Obo-
strzenia sanitarno - epidemiologiczne  
w okresie od marca do grudnia ubiegłego 
roku, które w różnych jego okresach Rząd 
i Ministerstwo Zdrowia łagodził lub za-
ostrzał, trwają nadal. Ta sytuacja wymu-
siła do zmiany niektórych działań i roz-
wiązań w pracach Rady, które wybiegały 
poza ramy określone i zapisane w Statucie 
Spółdzielni i Regulaminie Rady Nadzor-
czej, Regulaminach Komisji stałych Rady 
itp. Musieliśmy zrezygnować z pracy sta-
cjonarnej na rzecz pracy zdalnej w trybie 
on-line. Aby działać w nowych okoliczno-
ściach Rada Nadzorcza przyjęła w marcu 
nowe uregulowania dot. działania Rady 
Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomo-
ści (Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/03/
VII/2020; Nr 16/03/VII/2020 i Nr 
17/03/VII/2020). Wprowadzone uregu-
lowania (Uchwały) zostały przyjęte przez 
Radę Nadzorczą zdecydowaną większo-
ścią głosów (za 7; przeciw 0, trzy osoby 
wstrzymały się od głosu a dwie z powodu 
choroby nie uczestniczyły w posiedzeniu)

Szalejąca pandemia COVID-19 i wpro-
wadzone Rozporządzeniem Rady Mini-
strów kolejne obostrzenia sanitarne unie-
możliwiły przeprowadzenie w planowanym 
terminie (czerwiec) poszczególnych czę-
ści Walnego Zgromadzenia. Wstępnie, 
zamierzenie to planowano przełożyć na 
październik - listopad, ale wybuch II fali 
zachorowań uniemożliwił wykonanie tego 
wydarzenia i w tym terminie. Dziś trudno 
określić kiedy zebrania te się odbędą. 
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Rada Nadzorcza na posiedzeniach ple-
narnych spotykała się 8 razy.

W posiedzeniach plenarnych uczest-
niczyli przedstawiciele Rad Zespołów 
Nieruchomości oraz członkowie Zarzą-
du Spółdzielni. W tym okresie działalno-
ści Rada Nadzorcza podjęła 72 uchwały  
i przyjęła 89 wnioski, w tym 62 wnioski od 
mieszkańców Spółdzielni oraz 15 od RZN 
Nr 1 i 12 od RZN Nr 2.

Do najważniejszych tematów, którymi 
zajmowała się Rada na Plenarnych posie-
dzeniach należały:
•	zatwierdzenie Planu Funduszu Remon-

towego Zespołu Nieruchomości Nr 1 i 2 
na rok 2020,

•	zatwierdzenie Planu Funduszu Remon-
towego Mienia Wspólnego Zespołu Nie-
ruchomości Nr 1 i 2 na rok 2020,

•	zatwierdzenie Planu Funduszu Remon-
towego Lokali Użytkowych na 2020 r.,

•	przyjęcie Planu działalności społeczno
-oświatowo-kulturalnej na rok 2020,

•	rozpatrywanie wniosków, skarg i pism 
skierowanych do Rady Nadzorczej przez 
członków Spółdzielni w sprawach indy-
widualnych,

•	korekty Planu Funduszu Remontowego 
Lokali Użytkowych,

•	przedłużenie aktualnie zawartych umów 
najmu dodatkowych pomieszczeń, 

•	zatwierdzenie zmian regulaminów,
•	zatwierdzenie i rekomendowanie do 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdania 
finansowego za 2019 r., 

•	zatwierdzenie zmiany stawki opłaty za 
eksploatację dźwigów dla wybranych 
nieruchomości.

Złożone przez mieszkańców Spół-
dzielni oraz Rady Zespołów Nierucho-
mości wnioski dotyczyły między innymi 
spraw:
•	opłat czynszowych,
•	wniosków, skarg i pism mieszkańców 

Spółdzielni w sprawach indywidualnych, 
•	bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
•	konfliktów sąsiedzkich,
•	zieleni,
•	remontów klatek schodowych,
•	remontów chodników i dróg.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ”POPOWICE”  
z działalności za okres 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
– Agnieszka Grzeczka 

Z-ca Przewodniczącej  
– Sebastian Rudy

Członkowie:  
– Grażyna Przychodzińska  
– Marcin Zawora 

W okresie sprawozdawczym Komisja 
Rewizyjna w związku z sytuacją epide-
miologiczną COVID-19 odbyła siedem 
planowanych posiedzeń, podczas których 
rozpatrywała sprawy wynikające z posta-
nowień ustawy Prawo Spółdzielcze, Sta-
tutu Spółdzielni, Regulaminu Rady Nad-
zorczej, jak również rozpatrywała sprawy  
i zagadnienia wynikające z potrzeb bie-
żącej działalności Spółdzielni. Stałymi 
gośćmi posiedzeń Komisji byli: Prezes 
Zarządu Spółdzielni Mirosław Miciak 
oraz członek Zarządu Główny Księgowy  
Michał Żołnierowicz.

Członkowie Komisji Rewizyjnej szcze-
gólną uwagę poświęcali aktualnej sytuacji 
finansowej i gospodarczej oraz wykonaniu 
planów finansowych Spółdzielni na 2020 
rok oraz projektowi planów finansowych 
na rok 2021. Analizowali bieżącą kore-
spondencję, wnioski Zarządu, wnioski 
i opinie Rad Zespołów Nieruchomości 
oraz wnioski składane przez członków 
Spółdzielni. Członkowie Komisji Rewi-
zyjnej brali również udział w przetargach, 
odbiorach i przeglądach wspólnie z pra-
cownikami Spółdzielni oraz spotkaniach 
z mieszkańcami w trakcie dyżurów Rady 
Nadzorczej, które w związku z COVID-19 
ostatecznie zostały zawieszone.

Na posiedzeniach planowych analizo-
wano i rozpatrywano m.in.:
•	Kontrola opłat za wieczyste użytkowanie 

gruntów w roku 2019.
•	Plan pracy na 2020 r.
•	Analiza i projekt zmian do Regulaminu 

Komisji Rewizyjnej.

•	Kontrola kosztów przeglądów okreso-
wych w 2019 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 1/
II/2020 o podjęcie uchwały w sprawie 
„Opłata za wywóz gabarytów”.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 2/
II/2020 o podjęcie uchwały w sprawie 
wniesienia do Walnego Zgromadzenia 
wniosku o zgodę na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej 12/18.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 01/
IV/2020 o przyjęcie i rekomendowanie 
do Walnego Zgromadzenia sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni za rok 2019.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 02/
IV/2020 dotyczącego propozycji po-
działu wyniku netto wygospodarowane-
go na pozostałej działalności gospodar-
czej SMLW Popowice.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 
01/05/2020 dotyczącego korekty planu 
funduszu remontowego mienia wspólne-
go ZN nr 1 Polana.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 
03/05/2020 dotyczącego przyjęcia pro-
pozycji planu funduszu remontowego 
dźwigów ZN 1 i ZN 2 na rok 2020.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 
04/05/2020 dotyczącego przyjęcia pla-
nu funduszu remontowego lokali użyt-
kowych na rok 2020.

•	Analiza wyników finansowych i sprawoz-
dania z windykacji za okres I – XII 2019 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 01/
VI/2020 w sprawie zgody na waloryza-
cję wynagrodzeń pracowników o 3,5% 
od 2021 r.

•	Analiza wyników finansowych oraz spra-
wozdanie z windykacji za I-III 2020 r.

•	Analiza i projekt zmian do regulaminu 
tworzenia i wykorzystywania funduszu 
udziałowego.

•	Pismo Polskiego Związku Emerytów 
Koła Nr 2 o dofinansowanie Jubileuszu.

•	Opiniowanie projektu planów finanso-
wych na rok 2021.
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•	Zapoznanie z wynikami finansowymi 
oraz sprawozdaniem z windykacji za I-VI 
2020 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 2/
VI/2020 o podjęcie uchwały w spra-
wie korekty Planu kosztów zarządzania 
SMLW Popowice na 2020 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 3/
VI/2020 o podjęcie uchwały dotyczącej 
korekty Planu kosztów lokali użytko-
wych SMLW Popowice na 2020 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 4/
VI/2020 o podjęcie uchwały dotyczącej 
korekty Planu kosztów eksploatacji pod-
stawowej i funduszu remontowego zaso-
bów mieszkaniowych SMLW Popowice 
na 2020 r.

•	Pismo Zarządu SMLW Popowice doty-
czące dźwigów RESURS.

•	Pismo Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 2 
w sprawie dofinansowania.

•	Pismo Radcy Prawnego w sprawie zmia-
ny warunków umowy o pracę dla człon-
ków Zarządu i Głównego Księgowego.

•	Analiza i projekt zmian do Regulaminu 
tworzenia i wykorzystania Funduszu Za-
sobowego w SMLW Popowice.

•	Analiza i projekt zmian do Regulami-
nu wynagradzania członków Zarządu 
SMLW Popowice.

•	Pismo Klubu Certa preliminarz na 2021 r.
•	Pismo Komisji SK RZN Nr 1 prelimi-

narz na 2021 r.
•	Analiza wyników finansowych oraz spra-

wozdanie z windykacji za I-IX 2020 r.
•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 1/

XI/2020 o podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej 
dźwigów dla wybranych nieruchomości.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 4/
XII/2020 o przyjęcie Planu Funduszu 
Remontowego Lokali Użytkowych na 
2021 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 3/
XII/2020 o przyjęcie Planu Funduszu 
Remontowego Nieruchomości oraz 
Mienia Wspólnego ZN nr 2 na 2021 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 2/
XII/2020 o przyjęcie Planu Funduszu 
Remontowego Nieruchomości oraz 
Mienia Wspólnego ZN nr1 na 2021 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 7/
XII/2020 o korektę planu funduszu 
remontowego nieruchomości ZN1 na 
2020 r.

Agnieszka Grzeczka
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej VII kadencji

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 6/
XII/2020 o korektę planu funduszu 
remontowego nieruchomości ZN2 na 
2020 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 1/
XII/2020 o wybór ubezpieczyciela do 
ubezpieczenia majątku Spółdzielni oraz 
odpowiedzialności cywilnej członków 
władz Spółdzielni na 2021 r.

•	Rozpatrzenie wniosku Zarządu nr 5/
XII/2020 o podjęcie uchwały na zakup 
bezprzetargowy kosiarki Iseki.

Komisja Rewizyjna przez cały okres 
sprawozdawczy swojej kadencji sprawo-
wała stały nadzór nad działalnością Spół-
dzielni w istotnych obszarach jej funkcjo-
nowania.

Tematy dotyczące bieżącego funkcjo-
nowania Spółdzielni omawiane były na 
bieżąco na każdym posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewi-
zyjnej aktywnie uczestniczyli zarówno  
w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Komi-
sji, analizowali uwagi do bieżącej działal-
ności Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Zasobami  
Mieszkaniowymi SMWL „Popowice” za okres 1.01.2020-31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym skład Komisji 
przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Urbanek 
- Przewodniczący Komisji

2. Paulina Nowacka 
- Z-ca Przewodniczącego

3. Maria Żłobińska- Perlicka 
- członek

4. Waldemar Liwczycki 
- członek

Komisja swoją działalność opierała na 
zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą 
Planie pracy Komisji na rok 2020.

Z powodu stanu pandemii CoVID-19 
ogłoszonego od marca 2020 roku człon-

kowie komisji obradowali na spotkaniach 
bezpośrednich przy zastosowaniu suro-
wego reżimu sanitarnego obowiązującego  
w spółdzielni. 

W roku 2020 odbyło się 10 posiedzeń 
i w 9 przypadkach komisja obradowała  
w 3 osobowym składzie z uwagi na nie-
obecność spowodowaną długotrwałym 
zwolnieniem lekarskim jednego z człon-
ków Komisji.

We wszystkich posiedzeniach brał 
udział Wiceprezes Zarządu Pan Bogdan 
Słowik.

W trakcie okresu sprawozdawcze-
go Komisja rozpatrzyła 41 wniosków 
oraz 35 pism o różnej wadze problemu.  

W niektórych przypadkach do rozpatrze-
nia wystarczyło zastosowanie wprost re-
gulaminów lub Statutu obowiązujących  
w Spółdzielni, a w bardziej skomplikowa-
nych Komisja korzystała z pomocy Radcy 
Prawnego lub merytorycznych pracowni-
ków Spółdzielni.

Na swych posiedzeniach Komisja roz-
patrzyła i przedstawiła do akceptacji Ra-
dzie Nadzorczej m. in. wnioski złożone 
przez Zarząd Spółdzielni:
 - Korekty Funduszu Remontowego za-
sobów mieszkaniowych i lokali użytko-
wych na rok 2020 
 - Plany Funduszy Remontowych RZN  
Nr 1 i RZN Nr 2
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Komisja rozpatrywała wnioski złożo-
ne przez Rady Zespołów Nieruchomości  
Nr 1 i Nr 2, które dotyczyły spraw porząd-
kowych na osiedlach takich jak np. dewa-
stowanie nowo wykonanej elewacji przez 
malowanie „graffiti”, stanu nawierzchni 
chodników i ciągów pieszo jezdnych, 
trawników, drzewostanu i wielu innych, 
których nie sposób wymienić.

Komisja rozpatrywała również indy-
widualne skargi i odwołania członków 
Spółdzielni, które dotyczyły głównie roz-
liczeń kosztów centralnego ogrzewania.  
W takich przypadkach Komisja przed 
podjęciem decyzji zwracała się o opinie 
do pracowników technicznych Spółdziel-
ni oraz o wykonanie ekspertyzy przez fir-
mę „Apator-Powogaz”. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym  
z uwagi na panujący stan pandemii spo-
wodowany COVID-19. Członkowie Ko-
misji przy zastosowaniu surowego reżimu 
sanitarnego brali bezpośredni udział w 7 
przetargach na roboty remontowe oraz 
w odbiorach końcowych wykonanych re-
montów. Należy nadmienić, że rok 2020 
był rokiem szczególnym, ponieważ zakoń-
czono wielką inwestycje termomoderni-
zacji wszystkich budynków na skalę do tej 
pory nie spotykaną w historii Spółdzielni. 
W trakcie prowadzonej inwestycji człon-
kowie Komisji aktywnie na bieżąco mo-
nitorowali postępy robót i zgłaszali uwagi 
do Działu Inwestycji, przetargów i kosz-
torysowania, który był odpowiedzialny za 
przedmiotowe prace. 

Ryszard Urbanek
Przewodniczący 
Komisji GZM

SPRAWOZDANIE Komisji Samorządowo – Statutowo – Kulturalnej przy 
Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościo-

wej „Popowice” z działalności za okres: 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

Komisja Samorządowo – Statutowo 
– Kulturalna Rady Nadzorczej SMLW 
„Popowice” VII kadencji w okresie: 
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. prowadziła 
swoja statutową działalność w następują-
cym składzie:

 - Daniel Kozłowski  
- Przewodniczący Komisji,
 - Sylwia Świtała  
– Z-ca Przewodniczącego Komisji,
 - Halina Czapnik  
– Członek Komisji,
 - Krystyna Nowacka  
- Członek Komisji.

Komisja swoją działalność opierała  
o opracowany i zaakceptowany przez Radę 
Nadzorczą Plan pracy Komisji na 2020 r.

Komisja w 2020 r. na bieżąco rozpatry-
wała zagadnienia będące w zakresie kom-
petencji jej prac, w tym w szczególności 
zajmowała się wpływającą koresponden-
cją otrzymywaną na posiedzeniach Pre-
zydium Rady Nadzorczej oraz posiedze-
niach plenarnych Rady Nadzorczej.

Charakter i sposób prac Komisji  
w 2020 r., podobnie jak i całej Rady 
Nadzorczej SMLW „Popowice”, został  
w znacznym stopniu zdeterminowany 
obostrzeniami w kraju, związanymi z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem pandemii wirusa COVID-19.

Członkowie Komisji w okresie spra-
wozdawczym brali udział w posiedzeniach 
plenarnych Rady Nadzorczej (8 posie-
dzeń stacjonarnych oraz 4 głosowania 
nad uchwałami w formie elektronicznej),  
a Przewodniczący Komisji dodatkowo 
brał udział w posiedzeniach Prezydium 
Rady Nadzorczej (8 posiedzeń stacjonar-
nych).

Sama Komisja w okresie sprawozdaw-
czym odbyła w pełnym składzie 

10 posiedzeń stacjonarnych (w tym 
7 podstawowych oraz 3 dedykowane 
przeglądom Regulaminów Spółdzielni),  

a szczegółowe informacje je dokumentu-
jące zawierają Protokoły Komisji, zapisy 
których umieszczone są z kolei w Pro-
tokołach z posiedzeń planarnych Rady 
Nadzorczej, zamieszczonych na stronie 
internetowej Spółdzielni i dostępnych po 
zalogowaniu dla jej członków.

W szczegółach Komisja w okresie spra-
wozdawczym rozpatrzyła 24 pisma, wnio-
ski, emaile, itp., które oficjalnie wpłynęły 
do Rady Nadzorczej, a których tematyka 
dotyczyła:
 - Skarg sąsiedzkich w sprawie zakłócania 
spokoju: 7 (w tym 1 konfrontacja stron 
konfliktu sąsiedzkiego na poziomie Ko-
misji, w celu jego arbitrażowego rozwią-
zania, zakończona polubownym rozwią-
zaniem),
 - Spraw dotyczących opieki nad wolno ży-
jącymi na terenie Spółdzielni kotami: 4,
 - Spraw dotyczących ogólnie pojętej 
ochrony środowiska na terenie Spół-
dzielni: 2,
 - Opiniowania wniosków otrzymanych 
od członków Rady Nadzorczej oraz Rad 
Zespołów Nieruchomości, dotyczących 
zmian w zapisach Regulaminów Spół-
dzielni: 2.
 - Pozostałe sprawy: 9.

Do istotnych zagadnień jakimi w okre-
sie sprawozdawczym zajmowała sią Ko-
misja należy wymienić dokonanie prze-
glądu 11 Regulaminów obowiązujących 
w SMLW „Popowice”, w celu przystoso-
wania ich do bieżącego stanu prawnego,  
a mianowicie:

1. Regulamin Komisji Samorządowo
-Statutowo-Kulturalnej Rady Nadzor-
czej SMLW „Popowice”,

2. Regulamin Zasad organizacji, rozpa-
trywania oraz załatwiania skarg  
i wniosków w SMLW „Popowice”,

3. Regulaminu Rady Zespołu Nierucho-
mości SMLW „Popowice”,

4. Regulamin Rady Nadzorczej SMLW 
„Popowice”,



WRZESIEŃ 33

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

5. Regulaminu określającego zasady 
i tryb udostępniania dokumentów 
członkom SMLW „Popowice”,

6. Regulamin działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej w SMLW 
„Popowice”,

7. Regulamin obiegu dokumentów Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko – Własnościowej 
„Popowice”,

8. Regulamin Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-
sko – Własnościowej „Popowice” we 
Wrocławiu,

9. Regulamin użytkowania lokali i po-
rządku w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”,

10. Regulamin określający tryb i zasady 
przetargu na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego SMLW 
„Popowice”,

11. Regulamin konkursu na najładniejsze 
balkony oraz istniejące podbalkono-
we i podokienne ogródki w SMLW 
„Popowice” we Wrocławiu.

Komisja w miesiącu lutym 2020 r. 
podjęła wstępnie temat związany z ogólną 
kwestią poprawy bezpieczeństwa na osie-
dlu Popowice, szczególnie w kontekście 
coraz częściej odnotowywanych różnego 
rodzaju aktów przestępczości i wandali-
zmu.

W grudniu 2020 r. Komisja rozpoczęła 
procedowanie wniosku Rady Zespołów 
Nieruchomości Nr 1, który wpłyną do 
Rady Nadzorczej, w sprawie zawieszenia 
w wykonywaniu swojego mandatu Pana 
Leszka Zakosztowicza – członka RZN  
Nr 1.

Dodatkowo członkowie Komisji Da-
niel Kozłowski i Halina Czapnik brali 
udział w wyznaczonych w 2020 r. spotka-
niach konsultacyjnych Zespołu ds. realiza-
cji zadania - Wykonanie koncepcji zago-
spodarowania tzw. „GÓRKI”.

Niezależnie od posiedzeń Komisji, po-
siedzeń plenarnych Rady Nadzorczej oraz 
posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej, 
członkowie Komisji w okresie sprawoz-
dawczym brali udział:
 - w posiedzeniach komisji przetargowych, 
odbiorowych i przeglądowych Osiedla, 
organizowanych przez Dział Inwestycji, 
Przetargów i Kosztorysowania Spół-
dzielni, zgodnie z rozliczonymi harmo-
nogramami z tych komisji za rok 2020,
 - w planowanych, zgodnie z ustalonym 
grafikiem w roku 2020, dyżurach człon-
ków Rady Nadzorczej dla mieszkańców 
Spółdzielni (do czasu wprowadzenia 
obostrzeń w Spółdzielni, związanych  
z pandemią wirusa COVID-19).

W całość zebrał i opracował:

Daniel Kozłowski
Przewodniczący
Komisji SSK VII Kadencji

Nie wszystkie oczekiwania naszych 
członków/mieszkańców były i są spełnia-
ne, ale trzeba mieć świadomość że funk-
cjonujemy w określonym czasie i realiach 
ekonomicznych.

Bardzo ważnym tematem dla człon-
ków Rady Nadzorczej było zweryfikowa-
nie treści Regulaminów i wprowadzenie 
zmian w  celu dostosowania ich do aktual-
nych zasad i wymagań. Członkowie Rady 
Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w tych  
pracach.

W ramach swoich funkcji nadzorczo
-kontrolnych Rada Nadzorcza pozytyw-
nie ocenia  działania Zarządu Spółdzielni 
pod kątem legalności, rzetelności oraz 
gospodarności. Oznacza to, że Zarząd 
dla realizacji celów statutowych Spół-
dzielni,  podejmował decyzje zgodnie  
z obowiązującym porządkiem prawnym 
z wykorzystaniem wszystkich możliwości  
organizacyjnych, prawnych, finansowych 
i technicznych. Ocena jest rokrocznie 
potwierdzana w opiniach i raportach Bie-
głych Rewidentów badających sprawozda-
nie finansowe Spółdzielni.

Grażyna Przychodzińska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej 

Halina Czapnik
Z-ca Przewodniczącej Rady
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SPRAWOZDANIE z działalności Rady Zespołu  
Nieruchomości Nr 1 w SMLW „Popowice”  

za okres styczeń - grudzień 2020 r.
I.Prezydium Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1:
1. Marta Słowikowska Przewodnicząca

2. Anna Brzezińska  Z-ca Przewodniczącej

3. Marta Wróblewska Sekretarz

4. Paweł Kaźmierczak Przewodniczący Komisji GZM

5. Marianna Jaje Przewodnicząca Komisji SK

II.Komisje Problemowe Rady Zespołu Nieruchomo-
ści Nr 1:

1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - GZM:

a. Paweł Kaźmierczak  Przewodniczący

b. Przemysław Tuszyński  Z-ca Przewodniczącego

c. Anna Brzezińska  członek

d. Leszek Zakosztowicz  członek

2. Komisja Samorządowo-Kulturalna - SK:

a. Marianna Jaje Przewodnicząca

b. Marianna Palus Z-ca Przewodniczącej

c. Marta Słowikowska członek

d. Marta Wróblewska członek

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 działała na podstawie 
Statutu SMLW „Popowice”, Regulaminów SMLW „Popowice” 
we Wrocławiu: Regulaminu Zespołu Nieruchomości SMLW 
„Popowice”, Regulaminu zasad organizacji, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg i wniosków, Regulaminu działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej, Regulaminu wynajmowania 
i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach oraz innych dodat-
kowych pomieszczeń mieszkańcom w budynkach SMLW „Po-
powice” oraz planu pracy prezydium i planów komisji proble-
mowych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Prezy-
dium i 11 posiedzeń Plenarnych. 

Członkowie RZN Nr 1 brali udział w komisjach dokonują-
cych odbiorów komisyjnych, w przetargach na wykonanie prac 
na rzecz Spółdzielni, przeglądach rocznych i pięcioletnich. 

Członkowie RZN Nr 1 mieli dwa razy w miesiącu pełnić 
dyżury w budynku Spółdzielni w celu przyjmowania wniosków 
i skarg dotyczących działalności spółdzielni, działalności orga-

nów samorządowych Spółdzielni a także problemów sąsiedz-
kich. Niestety z powodu pandemii odbył się tylko 1 dyżur.

 Członkowie Rady brali udział w spotkaniach z Radą Nad-
zorczą oraz we wszystkich spotkaniach odbywających się na 
terenie SMLW „Popowice” i tych organizowanych przez pod-
mioty zewnętrzne.

Członkowie uczestniczyli też w komisjach Rady Nadzor-
czej pracujących nad propozycjami zmian w obowiązujących 
Regulaminach.

Na posiedzeniu plenarnym Rady z udziałem Prezesa  
i Głównego Księgowego w dniu 08.09.2020 r. zaopiniowali-
śmy plan finansowy SMLW „Popowice” na rok 2021. Zdaniem 
członków RZN Nr 1 ryczałt miesięczny pobierany przez czło-
nów organów samorządowych winien zostać obniżony. Celo-
wym jest złożenie przez członków Spółdzielni na Walne Zgro-
madzenie wniosku z propozycją obniżenia wysokości ryczałtu 
dla członków organów samorządowych tj. Rady Nadzorczej  
i Rad Zespołu Nieruchomości.

Ze względu na bardzo trudną współpracę z jednym z człon-
ków RZN Nr 1 pozostali członkowie w składzie 7 osób podjęli 
decyzję o wystosowaniu wniosku do RN o zawieszenie członka 
zgodnie z zapisami Statutu SMLW „Popowice”. Wniosek został 
złożony do Spółdzielni dnia 19.10.2020 r. i na dzień zatwier-
dzenia sprawozdania tj. 26.01.2021 r. Rada Nadzorcza nie 
podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Wszelkie opinie, wnioski, 
pisma opracowywane przez RZN Nr 1 głosowane są na posie-
dzeniu Plenarnym Rady i przekazywane do Rady Nadzorczej 
lub Zarządu. Każdy z 8 członków RZN Nr 1 ma tylko 1głos.  
Z każdego posiedzenia Rady, Prezydium i Komisji sporządzane 
są protokoły, dostępne w siedzibie Spółdzielni.

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim mieszkań-
com naszego osiedla POLANA za pomoc, wsparcie oraz cenne 
uwagi pomocne podczas pracy w organach samorządowych 
Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe prace komisji 
działających w ramach Zespołu Nieruchomości Nr 1.

Marta Słowikowska
Przewodnicząca
Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1
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1.Komisja Samorządowo- 
Kulturalna RZN Nr 1

Komisja Samorządowo-Kulturalna 
swoją działalność opiera na „Regulami-
nie działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej” SMLW „Popowice”, Regu-
laminie Rady Zespołu Nieruchomości 
SMLW „Popowice” i planie pracy. Komi-
sja w okresie sprawozdawczym odbyła 9 
posiedzeń, w tym 6 on-line, na których 
rozpatrywano wpływające pisma on-line 
do naszej Komisji. Załatwiano na bieżąco 
sprawy wniesione do rozpatrzenia i zała-
twienia, a szczegółowe informacje zawie-
rają Protokoły z posiedzeń Komisji.

Zagadnienia jakimi w okresie sprawoz-
dawczym zajmowała się Komisja SK:

1. Najczęściej sprawy dotyczyły skarg 
międzysąsiedzkich o zakłócania spo-
koju przez głośne zachowywanie się 
sąsiadów, palenie papierosów, wycie 
psów. W 2020 roku złożono 6 skarg. 
Komisja udawała się po kilka razy do 
zwaśnionych stron, celem wyjaśnienia  
i złagodzenia napiętych sytuacji. 
Dwa razy zorganizowano Komisję 
mediacyjną z udziałem Dzielnicowe-
go, MOPS-u i pracowników Działu 
Technicznego w celu arbitrażowego 
rozwiązania i polubownego załatwie-
nia skargi. 

2. Uczestniczyliśmy w spotkaniu Grupy 
Dialogu Społecznego ds. zwierząt wol-
no żyjących w mieście, zorganizowa-
nym w Sektorze 3 z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Fauna  
i Flora Popowic” celem wypracowania 
i rozwiązania opieki nad wolno żyjący-
mi kotami na terenie Popowic.

3. Członkowie Komisji SK brali czynny 
udział w przeglądach, przetargach  
i odbiorach takich jak:
 - przegląd - remontu ciągu pieszego  
ul. Białowieska/Niedźwiedzia,
 - przetarg - nasadzenie drzew,
 - przetarg - na wymianę szachów 
elektrycznych,
 - przetarg - zapytanie o cenę wymiana 
głównych zaworów gazu,
 - przetarg - zapytanie o cenę wykona-
nia usługi serwisowana 125 dźwi-

gów osobowych wraz z resursem w 
budynkach mieszkalnych,
 - przetarg - wymiana zespołów napę-
dowych dźwigowych szt. 4
 - przetarg - dokumentacja p.poż.  
(mokre piony),
 - przetarg - plac zabaw przy  
ul. Popowickiej 30-58,
 - przetarg - w sprawie „Górki”,
 - odbiór - wodomierzy w budynkach 
wielorodzinnych,
 - odbiór - dźwigów, zwolnienie kaucji
 - odbiór - wentylacji gazowych,

4. Komisja współpracowała z Osiedlo-
wym Klubem „Tęcza” biorąc czynny 
udział w imprezach:
 - Koncert Noworoczny,
 - Warsztaty rękodzielnicze,
 - Wernisaże,
 - Dzień Babci i Dziadka,
 - Spotkanie kolędowe,
 - Walentynki,
 - Ostatki

5. Wspólnie z Klubem Osiedlowym „Tę-
cza” zorganizowaliśmy „Dzień Kobiet” 
dla pań z Osiedla „Popowice”. Paniom 
przybyłym na imprezę wręczano kwia-
tek. Imprezę uświetniła artystka Pani 
Olena Lapko.

6. Przewodnicząca Komisji SK brała 
czynny udział w Komisji SSK RN  
w sprawie poprawek w Regulaminie 
działalności społecznej, oświatowej  
i kulturalnej w SMLW „Popowice”.

7. W m-cu styczniu pełniono w Spół-
dzielni dyżur. 

8. Członek Komisji SK 2 razy brał udział 
w posiedzeniu plenarnym Rady Nad-
zorczej. 

9. Dwie osoby z Komisji uczestniczyły 
w jesiennym przeglądzie Osiedla 
„Polana”.

10. W związku z panującą „Pandemią” 
zaplanowane w roku 2020 imprezy, 
festyny, spotkania jak również „Bal mi-
kołajkowy dla dzieci” nie odbyły się.

Marianna Jaje
Przewodnicząca Komisji SK
Zespołu Nieruchomości Nr 1

2. Komisja Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi RZN Nr 1

Komisja w okresie od 01.01.2020  
– 31.12.2020 odbyła 9 posiedzeń.

Pracuje na podstawie planu pracy, Re-
gulaminu Rady Zespołu Nieruchomości 
SMLW „Popowice”, Regulaminu wynaj-
mowania i użytkowania pomieszczeń na 
półpiętrach oraz innych dodatkowych 
pomieszczeń mieszkańcom w budynkach 
SMLW „Popowice”.

Komisja podczas swojej działalności 
opiniowała wnioski :

 - 13 wniosków o przydział pomiesz-
czeń na półpiętrze i 1 piwnicy
 - zgłosiło się 50 osób, przydzielono  
32 pomieszczenia,
 - komisja poddała opinii wniosek 
Rady Nadzorczej SMLW „Popowi-
ce” sprawie regulaminu wynajmo-
wania i użytkowania pomieszczeń 
na półpiętrach oraz innych dodat-
kowych pomieszczeń w budynkach 
SMLW „Popowice”,
 - 1 wniosek o doposażenie placu  
zabaw na ul. Popowickiej 30-58,
 - 1 wniosek o zmianę lokalizacji śmiet-
nika ul. Białowieska 29  
a ul. Jelenia 56,
 - 1 wniosek o odnowienie (wymiana 
na nowe) gazetników,
 - 1 wniosek o zawieszenie członka 
RZN Nr 1
 - 2 wnioski o usprawiedliwienie nie-
obecności członków,
 - 1 w sprawie kortów tenisowych,
 - 1 wniosek w sprawie remontu chod-
nika na Niedźwiedziej,
 - 1 wniosek w sprawie zniszczonego 
przez sąsiada parapetu,
 - 2 wnioski w sprawach regulamino-
wych i organizacyjnych.

Komisje w składzie dwóch członków 
dokonały przeglądu wiosennego i jesien-
nego stanu technicznego osiedla wraz  
z dwoma osobami z działu techniczno – 
administracyjnego SMLW „Popowice”. 
Podczas przeglądu sprawdzaliśmy stan 
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techniczny infrastruktury osiedla znajdu-
jącego się w zasobach RZN Nr 1, zwra-
cając szczególną uwagę na stan terenów 
zielonych, stan techniczny urządzeń dla 
dzieci na placach zabaw, stan chodników, 
parkingów. Zaproponowaliśmy także od-
malowanie gazetników, montaż nowych 
stojaków na rowery a także wymianę sta-
rych osłon śmietnikowych na nowe. Po-
nadto członek Komisji raz w miesiącu do-
konuje obchodu osiedla.

Komisja szybko reaguje na zgłosze-
nia od członków Spółdzielni i wynikające  
z comiesięcznych przeglądów osiedla np. 
zakłócanie ciszy nocnej na ławce przy 
ul. Jeleniej, składowanie i wywóz śmieci, 
wywóz i składowanie gabarytów, wycię-
cie krzewów zagrażających bezpieczeń-
stwu dzieci, współpraca ze Strażą Miejską  
w usuwaniu wraków samochodów. Były 
monity do Spółdzielni i Urzędu Miasta  
w sprawie małej ilości miejsc parkingo-
wych przy remontowanym z funduszu 
osiedlowego Pilczyce - Kozanów - Popo-
wice Płn. chodnika przy ul. Niedźwiedziej.

Prosimy mieszkańców osiedla Polana 
o zwracanie szczególnej uwagi na działal-
ność tzw. grafficiarzy. 

Delegowani członkowie brali bardzo 
czynny udział w 8 posiedzeniach plenar-
nych Rady Nadzorczej SMLW „Popo-
wice” proponując i służąc radą w przed-
miotowych sprawach dotyczących spraw 
Spółdzielni i jej mieszkańców. 

Członkowie komisji GZM RZN NR 1 
uczestniczyli w 9 przetargach, odbiorach 
technicznych oraz przeglądach okreso-
wych i gwarancyjnych zgodnie z harmo-
nogramem Działu Inwestycji i Przetargów. 
Dotyczyły one między innymi przeglądu 
rocznego wymiany zespołów napędowych 
dźwigów, montażu platformy przycho-
dowej przy ul. Jeleniej 38, przeprowadze-
nie deratyzacji obligatoryjnej, 5 letniego 
przeglądu instalacji elektrycznej, odbioru 
nawodnienia suchych pionów p.poż., za-
gospodarowania placu zabaw na „Górce”, 
zakupu kosiarki wraz z osprzętem. Człon-
kowie naszej komisji GZM RZN NR 1 
zwracali uwagę na zakres prac, cenę i ja-
kość świadczonych usług.

Komisja otrzymuje kwartalne wyniki 
finansowe SMLW „Popowice” i szczególną 
uwagę zwraca na eksploatację w podzia-
le na nieruchomości, dźwigi w rozbiciu 
na nieruchomości, fundusz remontowy 

mienia wspólnego, koszty eksploatacji  
i funduszu remontowego a także zapozna-
je się z informacją o bieżącej działalności 
Zarządu. 

Odbyło się spotkanie z członkami 
RZN Nr 2 w sprawie omówienia uregu-
lowania funduszu remontowego mienia 
wspólnego - celem wspólny wniosek o od-
pis z zysku na Walne Zgromadzenie. 

Paweł Kaźmierczak
Przewodniczący Komisji GZM
Zespołu Nieruchomości Nr 1

Sprawozdanie Rady Zespołu Nieru-
chomości Nr 1 zostało przyjęte przez 
jej członków na posiedzeniu plenarnym 
Rady Zespołu Nieruchomości NR 1  
w dniu 26.01.2021 r.

Z powodu wprowadzenia obostrzeń 
dotyczących kontaktów grupowych i oso-
bistych głosowanie odbyło się za pomocą 
technicznych środków łączności (poczta 
elektroniczna).

Marta Słowikowska
Przewodnicząca
Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1

Sprawozdanie opracowali:

Przewodnicząca RZN Nr 1 Marta Słowikowska z Z-cą Przewodniczącej Anną Brzezińską, 
Sekretarzem Martą Wróblewską, Przewodniczącą Komisji SK Marianną Jaje, Przewodni-
czącym  Komisji GZM Pawłem Kaźmierczakiem.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI Nr 2 

„PARK” KADENCJI VII
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. rada praco-
wała w następującym składzie:

Prezydium:
•	Przewodniczący RZN Nr2  

– Marcin Makowski
•	Z-ca przewodniczącego  

– Józef Bidziński
•	Sekretarz  

– Iwona Krzemińska-Borecka
•	Przewodniczący Komisji GZM  

– Zdzisław Adamski
•	Przewodnicząca Komisji SK  

– Anna Sirko
•	Członkowie RZN Nr 2:

– Joanna Szałkiewicz
– Aleksandra Borys – Słoma
– Andrzej Majewski

Rada działa na podstawie statutu 
SMLW „Popowice”, regulaminu Rady  
Zespołu Nieruchomości w SMLW „Popo-
wice” oraz planu pracy.

W okresie sprawozdawczym Rada od-
była 12 posiedzeń prezydium, 9 posiedzeń 
komisji GZM, 3 posiedzenia komisji SK, 
13 posiedzeń plenarnych samodzielnie.

Pojawienie się pandemii koronawiru-
sa oraz obostrzenia wprowadzone przez 
organy rządowe i Radę Nadzorczą Spół-
dzielni spowodowały bardzo duże zmiany 
w pracach Rady Zespołu Nieruchomości 
Nr 2 „Park”.

W początkowym okresie roku człon-
kowie Rady pełnili dyżury dwa razy  
w miesiącu, na których przyjmowali skargi 
i wnioski dotyczące działalności dotyczą-
cych działalności organów spółdzielczych 
oraz uwag odnośnie zagospodarowania 
zasobów Spółdzielni.

Obostrzenia pandemiczne spowodo-
wały, że spotkania nie mogły odbywać się 
w siedzibie Spółdzielni. Spotkania Rady 
RZN Nr 2 „Park” były kontynuowane  
w sposób zdalny z wykorzystaniem trybu 
wideokonferencji.

Rada działa, jako organ kolegialny. 
Właściwa organizacja pracy spoczywała 
na Prezydium, które rozdziela korespon-
dencję, decyduje o porządku posiedzeń, 
zaprasza gości na posiedzenia plenarne. 

Bieżąca merytoryczna działalność 
Rada opiera na pracy dwóch komisji pro-
blemowych GZM – Gospodarki Zasoba-
mi Mieszkaniowymi i SK – Samorządowo
-Kulturalnej.

Komisję GZM – Gospodarki Zasobów 
Mieszkaniowych reprezentowali:
•	Przewodniczący  

– Zdzisław Adamski
•	Z-ca przewodniczącego  

– Józef Bidziński
•	Członek  

– Aleksandra Borys-Słoma 
•	Członek  

– Marcin Makowski

Na posiedzeniu plenarnym nr 12  
w dniu 16 grudnia 2020 Rada RZN Rady 
Nr 2 „Park” powołała panią Joannę Szał-
kiewicz na członka Komisji GZM. Na 
posiedzeniu plenarnym nr 13 w dniu 28 
grudnia 2020 Rada RZN 2 „Park” przyjęła 
rezygnację pana Zdzisława Adamskiego  
z funkcji przewodniczącego komisji GZM.

Członkowie Komisji GZM uczestniczyli:
 - w sześciu Komisjach przetargowych, na 
które dostali zaproszenie, 
 - we wszystkich odbiorach komisyjnych  
i przeglądach rocznych dotyczących Ze-
społu Nieruchomości Nr 2 „Park”,

 - w trzech spotkaniach z biurami projek-
tów dotyczących planów kompleksowe-
go zagospodarowania terenu tzw. „górki”, 
ustalenia koncepcji i wyłonienie firmy 
zewnętrznej, która wykona projekt po-
dzielony na niezależne etapy realizacyjne,
 - trzech konsultacjach dotyczących pro-
jektu przebudowy ciągu pieszo-jezdnego 
ul. Białowieska 4-30,
 - w wizji lokalnej w celu wydania opinii 
w sąsiedzkim sporze dotyczącym wadli-
wego (w ocenie zgłaszającego) działania 
wentylacji, na tę okoliczność została spo-
rządzona notatka,
 - członkowie Komisji nadzorowali nasa-
dzenia kompensacyjne drzew
 - w październiku wspólnie z pracownika-
mi Działu Administracyjno-Technicz-
nego Spółdzielni uczestniczyli w prze-
glądzie osiedla Popowice „Park” w celu 
sporządzenia zadań do planu Funduszu 
Remontowego Mienia Wspólnego na 
2021 rok oraz priorytety prac na lata na-
stępne 2022 i 2023. 

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 
dużą uwagę przywiązywała do kwartal-
nych wyników finansowych przekazywa-
nych przez Zarząd Spółdzielni, w szcze-
gólności dotyczących: 
 - wykonania kosztów eksploatacji podsta-
wowej
 - wyników ogółem ZN NR 2
 - wyników finansowych dotyczących eks-
ploatacji w rozbiciu na nieruchomości 
ZN NR 2
 - funduszu remontowego ZN NR 2
 - dźwigów w rozbiciu na nieruchomości 
ZN NR 2

Pozwoliło to ocenić realizację przez 
Zarząd planów finansowych, oraz wnio-
skować o realizacje nowych zadań wyni-
kających z przeglądów osiedla.
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Komisja GZM na swoich posiedze-
niach opiniowała m.in.:
 - wnioski mieszkańców w sprawie najmu 
dodatkowych pomieszczeń 
 - wnioski dotyczące miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych w różnych 
lokalizacjach 

Komisję SK – Samorządowo - Kultu-
ralną reprezentowali:
•	Przewodnicząca  

– Anna Sirko
•	Z-ca przewodniczącej  

– Joanna Szałkiewicz 
•	Członek  

– Iwona Krzemińska-Borecka
•	Członek  

– Andrzej Majewski

Przedmiotem posiedzeń komisji SK 
były przygotowania planu wydarzeń kul-
turalnych, komisja zajmowała się rów-
nież tematem wolnożyjących kotów oraz 
kontynuowała temat użytkowania kortów 
przez mieszkańców Popowic.

Członkowie komisji SK w trakcie po-
siedzeń w trybie wideokonferencji brali 
także dodatkowo udział w zagadnieniach, 
którymi zajmowała się komisja GZM:
 - w pracach przygotowawczych zago-
spodarowania terenu wokół terenu tzw. 

‘górki’ poprzez m.in. ustalenie koncepcji  
i wyłonienie firmy zewnętrznej, która 
wykona projekt podzielony na niezależ-
ne etapy;
 - do ustalenia zakresu i wyłonienia pra-
cowni projektowej na wykonanie pro-
jektu przebudowy ciągu pieszo-jezdnego  
ul. Białowieska 4-30.

Członkowie komisji SK byli rów-
nież delegatami Rady RZN Nr 2 „Park”  
i uczestniczyli w przeglądach technicz-
nych osiedla.

W jednym ze sporów sąsiedzkich, 
członkowie komisji przeprowadzili wizję 
w lokalach, a na tę okoliczność została 
sporządzona notatka z wnioskami.

Członkowie komisji SK brali również 
udział w opiniowaniu propozycji wprowa-
dzenia zmian do regulaminów.

Z ubolewaniem stwierdzamy, iż z uwa-
gi na pandemię żaden z projektów kultu-
ralnych nie mógł być zrealizowany.

Komisja SK przesłała do Zarządu 
wnioski o zabezpieczenie placu zabaw 
koło górki przed rowerzystami i osoba-
mi spacerującymi z psami, montaż „zę-
bów rekina” Wejherowska 61-63, ustale-
nie gospodarzy suszarni, zabezpieczenie  

balkonu w lokalu niezamieszkałym przy 
ul. Popowickiej przed gołębiami.

Z każdego posiedzenia każdej z Komi-
sji sporządzono protokoły, które zostały 
po odczytaniu przyjęte na posiedzeniu 
plenarnym. Protokoły z posiedzeń Plenar-
nych RZN Nr 2 dostępne są w Siedzibie 
Spółdzielni. 

Członkowie RZN nr 2 aktywnie brali 
udział w pracach Rady Nadzorczej w za-
kresie dokonania zmian w regulaminie 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej w SMLW „Popowice”.

Członkowie jak i cała Rada RZN Nr 2 
Park starają się, aby nasze działania wpły-
wały na kontunuowanie poprawy estetyki 
osiedli, warunków zamieszkiwania oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Chcemy niniejszym podziękować 
wszystkim mieszkańcom za pomoc  
i wsparcie, jak również za uwagi kierowane 
pod naszym, czy Spółdzielni adresem. 

Podsumowując sprawozdanie, jako 
Przewodniczący RZN Nr 2 składam 
wszystkim członkom Rady Zespołu Nie-
ruchomości Nr 2 „Park” gorące podzię-
kowania, doceniając ich zaangażowanie  
i wkład pracy dla dobra naszej Spółdzielni.

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 „Park”

Marcin Makowski
Przewodniczący
Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2

Opracował:

Przewodniczący RZN Nr 2 „Park” Marcin Makowski wraz z przewodniczącymi komisji: 
GZM – Zdzisławem Adamskim i SK – Anną Sirko.

Sprawozdanie RZN Nr 2 „Park” kadencji VII za rok 2020 przyjęte  
jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady RZN Nr 2 „Park”  
w dniu 26.01.2021 r.
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Uchwała Nr 1/WZ/2021
podjęta w dniach ………………, na wydzielonych częściach 
Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej SMLW ”Popowice” we Wrocławiu za rok 2020 
o treści:

§ 1
Na podstawie art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 

pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz  
§ 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wydzielo-
na część) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościo-
wej „Popowice” we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
SMLW „Popowice” za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część 
Walnego Zgromadzenia, tj. dnia …………

Uchwała Nr 2/WZ/2021
podjęta w dniach ……………, na wydzielonych częściach Wal-
nego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za-
rządu SMLW ”Popowice” we Wrocławiu za rok 2020 o treści:

§ 1

Na podstawie art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 
pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz  
§ 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wydzielo-
na część) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościo-
wej „Popowice” we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu SMLW 
”Popowice” za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część 
Walnego Zgromadzenia, tj. dnia ………………

Uchwała Nr 3/WZ/2021
podjęta w dniach …………………., na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego SMLW ”Popowice” we Wrocławiu za rok 
2020 o treści:

Uchwały do podjęcia przez Walne Zgromadzenie
na piśmie

§ 1

Na podstawie art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 
pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz  
§ 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wydzielo-
na część) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościo-
wej „Popowice” we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie finan-
sowe, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2020 roku, zamykający 
się sumą bilansową w kwocie 101.355.187,69 zł.

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazują-
cy zysk netto w wysokości 2.623.930,50 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
2020, wskazujący zwiększenie 
stanu środków pieniężnych o kwotę 846.781,98 zł.

5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 
2020 wykazujące zwiększenie funduszu własnego  
o kwotę 1.429.408,06 zł.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią 
część Walnego Zgromadzenia, tj. dnia ……………….

Uchwała Nr 4/WZ/2021
podjęta w dniach …………………, na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku net-
to za rok 2020 z pozostałej działalności gospodarczej Spół-
dzielni, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 15.12.2000 r.  
o spółdzielniach mieszkaniowych ze zmianami:

§ 1

Działając na podstawie art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz  
§ 68 pkt 21 Statutu, Walne Zgromadzenie (wydzielona część) 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Po-
powice” we Wrocławiu, zatwierdza podział zysku netto Spół-
dzielni za rok 2020 na pozostałej działalności gospodarczej  
w kwocie 2.623.930,50 zł, w następujący sposób:

1. Kwotę 279.308,21 zł przeznaczyć na pokrycie kosz-
tów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości  
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni (art. 5 ust. 2, 
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych z późn. zm.).
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Zarząd SMLW Popowice po przeanalizowaniu wyników z eksploatacji w ramach wydzielonych nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi proponuje zysk netto za rok 2020, który wynosi 2.623.930,50 zł, podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 279.308,21 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie ob-
ciążającym członków Spółdzielni (art. 5 ust. 2, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.).

2. Kwotę 2.011.019,10 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów odpisu na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków 
Spółdzielni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.) z przezna-
czeniem na dofinansowanie prac związanych z dociepleniem budynków mieszkalnych.

3. Kwotę 307.239,03 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów odpisu na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków Spół-
dzielni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.) z przeznacze-
niem na dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu tzw. „górki”.

4. Kwotę 26.364,16 zł przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Zasobowego.

O ostatecznym podziale wyniku netto za 2020 r. zdecyduje, zgodnie z § 68 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie. Jednocze-
śnie informujemy, że przedstawiony podział zysku netto został pozytywnie zaaprobowany przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 16/05/
VII/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Zarząd uważa, że należy z jednej strony przeznaczyć część zysku na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości. Jednak większą część zysku należy przeznaczyć na pokrycie kosztów odpisu na fundusz remontowy, mając na uwadze 
potrzebę sfinansowania wykonanych prac dociepleniowych 52 budynków mieszkalnych Spółdzielni oraz na dofinansowanie prac 
związanych z zagospodarowaniem tzw. „górki”.

Podobnie jak w poprzednim roku informujemy, że kwotę 279.308,21 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na dofinansowanie tzw. 
opłat eksploatacyjnych każdego członka spółdzielni. Kolejną propozycją jest przeznaczenie kwoty 2.011.019,10 zł na fundusz re-
montowy z przeznaczeniem dofinansowania prac związanych z dociepleniem 52 budynków mieszkalnych, które to prace zgodnie  
z podjętymi Uchwałami Nr 10/WZ/2017 i nr 11/WZ/2017 Walnego Zgromadzenia z dni 09.06.2017 r., 10.06.2017 r., 12.06.2017 r., 
13.06.2017 r. zostały wykonane i po części sfinansowane z pożyczki z NFOŚ oraz środków własnych przeznaczonych na roboty do-
ciepleniowe, jako wkład własny spółdzielni przy staraniu o dofinansowanie z NFOŚ. Przeznaczenie tych środków jest więc niejako 
odtworzeniem własnych wkładów, które w przyszłości będą wykorzystywane na kolejne roboty budowlane. Nową propozycją jest 
przeznaczenia kwoty 307.239,03 zł na dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem tzw. „górki” – to propozycja związana 
z dużym i kilkuletnim projektem zagospodarowania rozległego terenu gruntu leżącego wewnątrz Popowic. Zagospodarowaniem dla 
dużych i małych, dla starszych i młodszych, dla Popowiczan i ich rodzin.

2. Kwotę 2.011.019,10 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów 
odpisu na fundusz remontowy w zakresie obciążającym człon-
ków Spółdzielni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.) 
 z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z docie-
pleniem budynków mieszkalnych.

3. Kwotę 307.239,03 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów od-
pisu na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków 
Spółdzielni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.) z prze-
znaczeniem na dofinansowanie prac związanych z zagospodaro-
waniem terenu tzw. „górki”.

4. Kwotę 26.364,16 zł przeznaczyć na zwiększenie Funduszu 
Zasobowego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią 

część Walnego Zgromadzenia, tj. dnia ………………..

Podział zysku z pozostałej działalności  
gospodarczej za rok 2020


