
ucHwAŁA NR 1l.norc
RADY NADZORCZEJ sM,,oDRĄll W POLICACH

Z DNIA 29.08.20t6r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 712016 z dnia 29.02.2016r.

Działając na podstawie § 57 ust.l pkt a) Statutu Spółdzielni Rada Nadzorczarozszerzaplan
remontów na rok 2016 zŃwierdzony uchwałą nr 712016 z dnia 29.02.2016r. w następujący
sposób:

Mienie Spółdzielni zrviazane z GZM - załacznik nr 37 A

1. Rozszerzenie zakresu robót zadanianr 1 pn. ,, Remont biurowca I
piętro. .." (cena umowna 27 .472,20 ń) o remont podłogi i wymianę drzwi
wewnętrznych w pokoju nr 113 oraz nviększenie zakresu robót podstawolvych
w pokojach: kasa, nr 103, 104, 105 o dodatkowe przemalowanie Wuty, kasy
pancernej , parapetów okiennych, grzejników, dtzwi zewnętrznych, montń
l drzwi wewnętrznych do pokoju IIZ.Kosń robót dodatkowych7.832,49 zł.
Kosź wykonania ogółem - 35.304,69 zł brutto.
Zródło finansowania - fundusz remontowy na rok 2016.

Mienie spółdzielni zrviazane z Działalnościa Gospodarcza
- załacznik nr 37B

2. Rozszerzenie planu o zadanie,,Wykonanie rozdzielenia instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym
Spółdzielni wynaj mowanych ptzez P ZIJ i Geodezj ę. "
Kosź wykonania - 1.500 ńbrutto.
Zrodło finansowania - koszty dzińalności operacyjnej.

Nieruchomość nr 37 ( ul. Grzvbowa 3-3c; 5-5a. Piaskowa 28-28c.
Mieszka I 5-7c) - załacznik nr 10

3. Ustalenie nakładów na zadanie nr 8 pn. ,,Usunięcie awarii instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku prry uI. Mieszka I 6D - w piwnicy."
Kosż wykonania - 17.550 złbrutto.
Żtodło finansowania - fundusz remontowy roku 2016-2017.

4. Zwiększenie nakładów na zadaniunr 6 do kwoty 17.338 zł.



Nieruchomość nr 7 (uI. Piaskowa 5a-5d. 7-7a-7g) - załacznik nr 13/14

5. Rozszerzenie planu o zadanie,,Wymiana skorodowanych odcinków
rynien i rur spustowych w budynku przy uI. Piaskowej, w rejonie klatki 5A."
Kosź wykonania - 3.000 złbrutto.
Ztodło finansowania- fundusz remontowy roku 2016-2017.

6. Rozszerzenie planu o zadanie,, Udroznienie instalacji odprowadzającej
wody opadowe w zejściu do lokalu uzytkowego orazregulacja opaski przy
ul. Piaskowej 5A."
Kosź wykonania - 4.000,00 zł brutto.
Zr odło finansow ania - fundusz remontowy 20 1 6-20 1 7 .

Nieruchomość nr 39 (ul. Mieszka I 1-4) - załacznik nr 12

7. Skreślenie zplanu remontów zadanianr 12 ,,Odglonienie
iprzemalowanie ganków wejściowych ul. Mieszka I1,2,3,4 ,,, irozszerzenie
zakresu oraz zwiększenie nakładów na zadanie nr 5 o 4 ganki.
Ob e cna na^ll a zadania br zmi,,Naprawa izoIacji prz e c iwwo dnej daszkó w
ganków wej ściowych do klatek schodowy ch wraz z remonte m wnętrz prry
ul. MieszkaI 18, lD,lE,2C,2F,4B..
Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 17.000 ń.

Nieruchomość nr 06 (ul. Piłsudskieeo 2-2B: 4-4Bl PCK 4-4A) -
załacznik nr 16

8. Rozszęrzenie planu remontów o zadanie,,Remont pbrty balkonowej w
lokalu przy uL Piłsudskiego 2l9."
Kosź wykonania - 3.500 złbrutto.
Zr ó dło fi nans ow ania - fundusz remontowy 20 I 6 -20 1 7 .

Nieruchomość nr 38 (ul. Mieszka I 8) załacznik nr 11

9 . Skreśleni e z planu remontów zadania nr 2 pn.,,B iałkow anie kor5rtarry
piwnicmych" zkwotą 2.800 złiwprowadzenię w to miej sce zadania pn.

,,Remont daszków nad gankami wejściowymi do klatek schodowychprry
ul. Mieszka I 88 i 8E na kwotę 3.300 zł".
Żródło finansowania - fundusz remontowy 201 6-2017.

Nieruchomość nr 22 (ul. Wyszyńskiego 2-10) załacznik nr 1

10. Rozszerzenie planu o zadanie pn. ,,Remont pionu kanalizacji sanitamej

w klatce nr 10, pion mieszkań 4 - 36."



§osż wykonania - 11.000 złbrutto.
Zrodło finansowania - fundusz remontowy 201 6-2017.

Nieruchomość nr 24 (ul. Wvszyńskieeo 22-30) załacznik nr 3

1 1. Rozszerzenie planu o zadanie pn. ,,Remont pionu kanalizacji sanitarnej

w klatce nr 26, pion mieszkań 2 - 34."

Tosź wykonania - 11.000 złbrutto.
Zrodło finansowania - fundusz remontowy 20l6-20t7.

Nieruchomość nr 48 (ul. Piłsudskieeo 46-50) załacznik nr 26

12. Rozszerzenie planu o zadarie pn. ,,Remont ogrodzęnia z elementów
betonowych".
Kosź wykonania - 2.500 złbrutto.
ZrodŁo finansowania - fundusz remontowy 2016-2017.

|{ieruchomość nr 43 (ul. Wyszyńskieeo 6A-6L) załacznik nr 27

13. Rozszerzenie planu o zadanię pn. ,,Wykonanie otwieranych balustradna

,,zielonym dachu"."
Kosż wykonania - 4.500 złbrutto.
Zrodło finansowania- fundusz remontowy 2016.

Uchwńawchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało
Przeciw uchwale głosowało

9
ó

osób.
osób.

Rodq'a i5{wnv

przewodni cy Rady Nadzorczej

Wito KIól

mgr Wieslaw, iechanawsh,


