
ucHwAŁA Nd/2016
RADY NADZORCZEJ SM,,oDR{ll

Z DNIA 23.03.20|6r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 712016 z dnia 29.02.2016

DziŃając na podstawie § 57 ust.1 pkt a) Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
SM ,,ODRA" zmienta plan remontów na rok 2016 zatwierdzony uchw ńą nr
712016 z dnia29.02.2016r w następujący sposób:

I. nieruchomość nr 29 ( ul. Wyszyńskiego 33- 59) - załączniknr 37B

Rozszerza plan remontów o zadanie: ,,wymiana pękniętego grzejnika w
lokalu użytkowym w budynku przy uI. Wyszyńskiego 45A".

Koszt planowany - 1.700,00 złbrutto
Ztodło finansowania - przychody zlokali uzytkowych

III. nieruchomość nr 6 (ul. Piłsudskiego 2-4b, ut. PCK 2-4a) -
załączniknr 16

1. Skreśla zplanuremontów zadanię nr 8 pn. o,Wymiana wszystkich
okienek piwnicznych", koszt planowany - 21.500 złbrutto.

2. Zwiększa nakłady na zadanie nt 7 pn. ,,Wymiana wszystkich okien
na klatkach schodo}yych ut. PCK 2r2a,2br 41 4a, ul. Piłsudskiego 2r2a,2b,
4,4a,4b - |1 klatek" o kwotę 2t.500 zł.
Łączny planowany koszt wymiany okien na w/w klatkach
schodowych wynosić będzie 50.900 zł brutto.

3. Skreśla zplanuremontów zadanie nr 6 pn. ,,Malowanie klatki
schodowej ul. Piłsudskiego 4a''.
Koszt planowany - 10.000 zł

4. Zmienia zabes pTac oraz zwiększa nakłady na zad,anie nr 2 pn.
,,Wymiana pierwszych drzwi do klatek schodowvch - 11 sztuk''
Koszt planowany - 33.000 zł.
Obecnie zadanie to otrzymuje nazwę
,,przebudowa boksów wejściowych wraz z wymianą drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych w klatkach
ul. Piłsudskiego 4,, 4a i 4b "



Koszt planowany - 43.000 zł
Ztodło finansowania - fundusz remontowy roku 2Ot6.

m. nieruchomość nr 36 (ul. Piłsudskiego 26-32) - załącznik nr 19

1. Zmienia zahes prac oraz zwiększa nakłady fla zadanie nr 3 z planu
remontów pn. ,,Przemalowanie od zewnątrz ścian i elementów
drewnianych ganków wejściowych do klatek schodowych''.

Koszt planowany - 4.000 zł

Obecnie zadanie to otrzymuje nazwę
,rRemont Ścian i posadzek na zewnątrz i wewnątrz wraz z malowaniem
w 4-ch boksach wejściowych do klatek schodowych'o

Koszt planowany - 16.000 zł
Zrodło finansowania - fundusz remontowy roku 2016.

2. zmienia się zakres prac i nakłady na zadanie nr 4 pn. ,owymiana
wewnętrznych drzwi do każdej zl<latekschodowych - 4 sztuki.
Koszt planowany - 8.000 zł

Obecnie zadanię to otrzymuje nazwę ,,Wynriana wewnętrznych drzwi
wejŚciowych wraz z elementami stałymi oszklonymi w boksach
wejściowych - 4 komplety''.
Koszt planowany -2ż.000 zł
Zrodło finansowania- fundusz remontowy roku 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dnięmjej podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało .?. o.0U

Przeciw uchwale głosowało 3. osób
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