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Z DNIA 21.09.201s

Działając na podstawie § 57 pkt. l Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
SM ,,ODRA" koryguje plan remontów na rok 2015 zatwierdzony uchwałąnr
812015 z dnia23.03.2015r. w następujący sposób:

I. nieruchomość nr 7 - ul. Piaskowa 5a-5d i 7a-7g

7. Zadanie nr B1 pn." Remont ubytków w płytach balkonowych i filarach"
przenosi się z grupy zadań finansowanych funduszem celowym budynku
ul. Piaskowa 5a-5d do grupy zadań finansowanych funduszem
remontowym podstawowym nieruchomości nr 7 i zwiększa planowane
nakłady do wysokości 30.000 zł.

2. Zadanię nr C1 pn. ,,Remont ubytków w pĘtach balkonowych i filarach"
przenosi się z grupy zadń finansowanych funduszem celowym budynku
ul. Piaskowa 7a-7gdo grupy zadahfinansowanych funduszem
remontowym podstawowym nieruchomości nr 7 i zwiększa nakłady do
wysokości 55.000 zł.

II. nieruchomość nr 9 (ul. Kos. Gdyńskich 2-6)

1. Skreślenie zadania nr 1 pn. ,,Naprawa
balkonów".
Zwiększenie zakresu i nakładów na
otrzymuje nowe brzmienie:,,Wykonanie

ubytków w płytach stropowych

zadaniu nr 2. Treść zadania
1 8 sztuk zadaszeń balkonów".

Koszt wykonania - 61.000 zł brutto
Zródło finansowania - fundusz remontowy 20l5r.

III. nieruchomość nr 32 ( ul. Piaskowa 72-t04)

Rozszęrzęnie planu remontów na rok 2015 o zadanie ,,Remont chodników
dojśó do parkingów przed budynkiem ul. Piaskowa92-104".

2.



Koszt wykonania - 32.000 zł brutto
Zródło finansowania - fundusz ręmontowy roku 2015.

IV. nieruchomość nr 6 (ul. Piłsudskiego 2-2b,4-4b,ul.PCK2-2b,4-4a)

Zwiększenie zakresu i nakładów na zadaniv nr 2 pn.,,Remont zewnętłznych
schodów wejściowych do klatki schodowej ul. Piłsudskiego 4b". Koszt
planowany - 7.000,00 zł. Obecnie zadanie to otrzymuje następującąnazwę
,,Remont zewnętrznych schodów wejściowych do klatek ul. Piłsudskiego 4b i ul.
PCK 4a".

Koszt planowany - 24.000,00 zł brutto
Zródło finansowania - fundusz remontowy 2015r.

V. nieruchomość nr 37 (ul. Mieszka I5-6e,7-7c,Piaskowa 28-28c,
Grrybowa3-3c,5-5a)

Zwiększenie zakresu i nakładów na zadattiu nr 3 pn. ,,Remont powierzchni
licowej attyk ganków wejściowych do klatek schodowych ut. Grzybowa 3-3c).
Koszt planowany - 2.800,00 zł. Obecnie zadanie to otrzymuje następującą
nazwę ,,Kompleksowy remont zadaszeń nad gankami wejściowymi do 4-ch
klatek schodowych w budynku przy ul. Grzybowej 3-3c".

Koszt planowany - 12.000,00 zł brutto
Zródło finansowania - fundusz remontowy roku 2015.

Uchwała w części dot. nieruchomości nr 7 obowiązuje od 01.07.2015r.

Uchwała w części dot. nieruchomości nr 9, 32,6 i37 obowiąuje z dniem jej
podjęcia.

Za przyjęciemuchwaĘ głosowało, 9 osób

Przeciw uchwale głosowało §.. osób.
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