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ucHwA ŁAI\RJC2017
RADY I\ADZORCZEJ SM 'oDRĄllZ DNIA 25.05.2017r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 4l20I7 z dnia 27.02.2017

Działającna podstawie § 57 ust.1 pkt a) Statutu Spółdzielni Rada ]rladzorcza
SM ,,ODRA" zmienia plan remontów na rok 2017 zatsllierdzony uchwałąnr
412017 z dnia27.02.20I7r w następujący sposób:

r. nieruchomość nr 31 -załącznik nr 8 ( uI. Wyszyńskiego 1-9,15-29a,
uI. Bankowa 2-2d)

.Rozszerza plan remontów o zadanie: ,,Usunięcie awarii instalacji co w
budynku pr4l uI. Wyszyński ego 23".

Koszt wykonania- 4.900,00 zł brutto
Żrodło dnunro-unia - fundusz remontowy roku20l7

II. nieruchomość nr 22 - załącznik nr 1 (ul. Wyszyńskiego 2-10)

l. Zwiększa naĘady na zadanie nr 8 z planu remontów pn. ,,Przebudowa i
przysto sowanie dwóch pomi eszc zert do zainstalowania wypo sażenia
dwóch węzłów cieplnych" o kwotę 12.000 złtj.łącznie do kwoty
47.000 zł.

Żtodło finansowa - fundusz remontowy roku 20i 7 i20l8.

' [II. nieruchomość nr 30 - zalącznik nr 7 (ut. Wyszyńskiego 6t-73,75-89
uI. Piaskowa 106-1l0)

1. Rozszetza plan remontów o zadanie,,Remont chodnika stanowiącego
dojście do bankomatu".

Koszt wykonania- 1.400 złbrutto
Żrodło finansowania - rezerwaw planie remontów.

IV. nieruchomość nr 53 - załącznik nr 30 (uI. Piaskowa 3a-3e)

1. Rozszerza plan remontów o zadanie,,Likwidacja mostka cieplnego pod
parapetem w mieszkaniuprzy ul. Piaskowej 3el4".



Koszt wykonania - 1.000 złbrutto
Zrodło finansowania - fundusz remontowy rol<g20l7.

V. mienie Sp ó łdziel ni zw iązane z działaln o ś ci ą go sp o d ar czą - załącznik
nr 37B

1. Rozszeruaplan remontów o zadanie,,Remont podestu wejściowego do
lokalu użytkowego pTzry ul. Wyszyńskiego 45a"

Koszt wykonania - 3.000 złbrutto
Zrodło finansowania - przychody z najmu lokalu, o którym mowa wyżej.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Za prą,jęciem uchwaĘ głosowało .?. osOb

Przęciwuchwale głosowało .9. osOU
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