
UCHW AŁA NR.ry.D016
RADY I{ADZORCZEJ SM ,,ODRĄll

Z DNIA 07.07.ż016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 712016 z dnia 29.02.201,6

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

1. nieruchomość nr 23 (ul. Wyszyńskiego 12-20)- załączniknr 2

1. Rozszerza plan remontów o zadanie pn. ,,Awaryjna naprawakanalizacji
sanitarnej w klatce przy ul. Wyszyńskiego 20".

Prognozowany koszt wykonania 1 5.000 złbrutto
ZrodŁo finansowania - odpis na fundusz remontowy roku 2011

2. Rozszerza plan remontów o zadanie pn. ,,Naprawa instalacji kanalizacji
deszczowej boksu wejściowego do klatki nr 20".

Prognozowany koszt wykonania - 5.000 złbrutto
Zrodło finansowania - odpis na fundusz remontowy roku 2017 .

2. nieruchomość nr 22 ( uI. Wyszyńskiego 2-I0) - załącznik nr 1

1. Rozszerza plan remontów o zadanie pn. ,,Wykonanie izolacji
przeciwwodnej zbiorczego komina na dachu ul. Wyszyńskiego 8"

Koszt wykonania - 3.000 złbrutto
Zrodło finansowanla- odpis na fundusz remontowy roku 2017.

3. nieruchomość nr 32 (ul. Piaskowa 72-104) - załączniknr 9



Roxsx*rzłr ;:l*n rcn:*nfrirl, s xtdałi* r*, ..\\"ykrlnnnic izoiacji
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*1. Piask*lv*j §4".

K*szt lryh*n:ini* * 1.5{X} z} hruttri
Zrrldii; fln*nsr_lrv*ni* * *łji:is na {'undusz r*filont*rł_y 1ł:k* 3* l ó.

d. nieruch*m$*ć nr 39 {ul_ §:licrirk* I 1-1i l-:f,3-3f, 4*-łg} * xałĘcz*ik nr
l?

1. lłłzszerza pl*r lem*ntńw * zaeiarri* pll. ,.l-,suxięcie arv*rii kanalixacji
sanitanrej ..t bxd3,nkil prż},ul. §i*szkt} i 1".

K*sz{ l,r.vkł:n;inia * m*zlirl,,y rltl ust;ilenia p* de:k*naniu {:lrlk_l:ę,tri

Zr*tił* tjn;lns*rł;irrie * r:łJpis na {undusż f*fili,}nt*rl+ r*krł :il i ?,

5_ nierttch*nr*ść nr 3? {ul. {irxylłtłłtn 3-3t,, 5*5*. }{ir*zka ł *-6e_ 7,7ł,
ul- Fiask*w"* ź8-ź§*} * z:rłą*znik nr I_{}

1. Ił,*zsz*rzn plan renrlntłly o z§rla§ie pn. ",Usrrnięłi* *ll,*rii kanalixa*ji
sani{*n:*j w i,trrd3,nkL* prr_1" ul. Mi*sz_k;l I 611"

Krlszt \l_r.,§,,,nurr';r * lł*zlirt,.l. Uo u.16Ienia prł d*k*n;lniu odkry*ki
Zrł:il}ł"l fin;llł§*rr,;tnia * rldpis r:* fłncltrsz re*:*tttgrr3 rirku 2fil?
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