Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Nauczycieli
w Warszawie przy ul.Korzona 115
za rok 2019.

Tematyka sprawozdania:
1. zagadnienia formalno-prawne i firiansowe działalności Spółdzielni

2. sprawy członkowskie
3. gospodarka zasobami Spółdzielni
Ad. pkt.1 -

Zagadnienia formalno-Drawne
1. Na wniosek SBMN o zapłatę z tytułu nieuregulowanych opłat za lokal
toczyły się 3 sprawy (przeciwko K 115 Iok 50 i D48 Iok 2 )

2. W roku

2019

odbw się dwa Walne Zgromadzenia

członków

Spółdzielni -w dniu 27.06.2019 r. oraz Nadzwyczaj.ne \/VZ w dniu
18.12.2019 r.

\/VZ SBMN w dniu 27 czerwca podjęło uchwały o nie przyjęciu
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019.
WZ nie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2019.
W głosowaniu tajnym VVZ nie odwołało ze stanowiska Prezesa Zarządu.
Do głosowania było uprawnionvch 197 osób.
Głosowało (24 -30°/o uprawnionych).
-w sprawie sprawozdania finansowego 47 osób (12 za, 22 przeciw,13

wstrzymało się)
-w sprawie sprawozdania Zarządu 49 osób (11 za, 30 przeciw, 8
wstrzymało się)
-w sprawie absolutorium dla Zarządu 49 osób (12 za, 31 przeciw, 6
wstrzymało się)
- w sprawie odwołania Zarządu 53 osoby (35 za, 16 przeciw, 2
wstrzymało się)
WZ przyjęło sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w kadencji
2016-2018.

Głosowało 47 osób ( 22 za, 11 przeciw , 14 wstrzymało się).

W dniu 18.12.2019 r. odbyło się drugie Walne Zgromadzenie, które

miało na celu ponowne podjęcie -zawieszonej. przez Sąd - Uchwały w
sprawie „inwestycji windowej" w budynku Korzona 115.
WZ podęło Uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie czynności

związanych z przygotowaniem inwestycji - ze zmianami zgłoszonymi
przez 5 członków Spółdzielni.
Na uprawnionych 197 osób głosowało 68 osób (35%) -62 za, 2
przeciw, 4 wstrzymujące się .
GosDodarka finansowa SDółdzielni
za lokale

W roku 2019 Zarząd nie było zmian w wysokości opłat za lokale. Zarząd nie
występował również do RN SBMN z propozycj.ami takich zmian.

b. konta nieruchomości w roku 2019
1. Korzona 115:

-wydatki : 523 819,61 zł
-wpływy należne : 658 319,16 zł

-wpływy rzeczywiste : 716 682,23 zł
1. Dalanowska 48

-wydatki : 512 064,55 zł
-wpływy należne : 568 891,88 zł
-wpływy rzeczywiste : 522 857,16 zł

c. analiza kosztów i przychodów SBMN w roku 2019 stanowi załacznik clo
sDrawozdania finansoweao.
Ad.pkt.2 .

SDrawv członkowskie.
W roku sprawozdawczym na skutek zmiany prawa wszyscy właściciele
lokali są członkami Spółdzielni.

W

sprawie

interwencji

mieszkańców

Zarząd

podej.mował

stosowne

działania, o ile oczywiście były możliwe. Do zarządu wpłynęło 7 pism od
członków Spółdzielni , w tym 5 od jednej osoby.
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Ad. pkt. 3.

GosDodarka zasobami SDółdzielni.
W roku 2019 wykonywano z środków Funduszy Remontowych, w tym:
FR Korzona 115:

- naprawa schodów,
-awaryjna wymiana zaworu w węźle cieplnym,.

FR Dalanowska 48
-awaryjna wymiana odcinka przewodu wody w garażu.
Wspólnie z obu Funduszy:

- naprawa elementów wyposażenia placu zabaw
-naprawa bramy wjazdowej.
Łącznie z obu funduszy wydano: 10 407,43 zł (K115 -6327,04 zł / D48 4080,39 zł.)

Ogólnie należy stwierdzić, iż w roku 2019 Spółdzielnia miała stabilną
sytuację finansową, wszystkie należności były płacone w terminie.

Sporządził:

Marek Rogóys •:.:.iiii-----..-±.!-i--i-± SBMN

Warszawa 7 czerwca 2020 r.
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