UcHwAŁA

NR33/2015

RADY NADZORCZEJ sM,,oDRA,
Z DNIA 21.09.2015r.

w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego uchwaĘ nr 39t201l z

dnia
25.07.2011 r, w sprawie funduszu remontowego celowego, utworzonego dla
nieruchomości nr 7 w zasobach SM,,ODRA'' w Policach, uwzględniającego zmiany
wprowadzone uchwałami nr, nr 72/201|i nr 3l20l4; nr 712015; nr 15t2015; nr 3212015
z dnia 21.09.2015r.
Działając na podstawie § 57 pkt 30 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala i
przyjmuje jednolity tekst uchwała nr 3912011 z dnia 25.07 .20l lr, w sprawie funduszu
remontowego celowego, utworzonego dla nieruchomości nr 7 w zasobach SM ,,ODRA'' w
Policach, uwzględniający zmiany wprowadzone swoimi uchwałami nr, nr 7212011; nr
3/2014; nr 712015: nr 1512015; nr 32l20l5 oraz postanowieniami § 1 niniejszej uchwĄ, w
następującym brzmieniu:
§1

1,

Tworzy się fundusz remontowy celowy dla nieruchomości nr 7, obejmującej
budynki mieszkalne położone w Policach przy ul. Piaskowej 5a-5d oraz przy ul.

Piaskowej 7a-79,

2.

Fundusz remontowy celowy tworzy się
sfinansowanie:

w celu

zabezpieczenia środków na

a) docieplenia ścianbudynku, docieplenia shopu nad piwnicami
uszczelnienie kominów spalinowych przy ul. Piaskowej

b)

J_

oraz

5a-5d,

remont dachu przy ul, Piaskowej 7a-7g.

Fundusz remontowy celowy tworzy się z dodatkowych obciąźeń - opłat
wnoszonych przez właścicielilokali i osoby, którym przysfugują spółdzielcze prawa
do lokali, zamieszkaĘch w budynkach położonych przy ul. Piaskowej 5a-5d oraz

przy ul. Piaskowej 7a-7g.
4. Uchwala się stawkę miesięcmej opłaty na fundusz remontowy celowy, która wynosi
1,15 zUm2 p.u. lokaVm-c.
5, Opłata na fundusz remontowy celowy obowiązuje od 01.11.2011r. do czasu
całkowitego pokrycia kosźów prac remontowych w nieruchomości nr 7, dla
sfinansowania których fundusz został utworzony. Fundusz celowy i ustalona opłata
z tego t}tułu nie doryczy garaĄ.
6, Rozliczenie kosżów orv włat na fundusz remontowy celowy nieruchomości nr 7
w zakresie Ww prac prowadzone będzie oddzielnie dla każdego z budynków.
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Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwaty glosowało .{. orOt
Przeciw uchwale głosowalo ,?. osób.
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