
ucHwAŁA NR 3.-8..,ro*
RADY NADZORCZEJ sM ,,ODRA,,

Z DNIA 26.10.20t5r.

Dzińając na podstawie § 57 pkt. 1 Stafufu Spółdzielni Rada NadzorczaSY;:9PM]'loryguje plan remontów na rok 2015 zirwjerdzony uchwał|
tlr 8l20l5 z dnia23.03.2015r. w następujący sposób:

I. nieruchomość nr 39 (ul. Mieszka I |,2,3,4) - załącznik nr 12

1. Odstępuje od, realizacji zadania ujętego w pkt.S pn. ,,Usprawnieniewentylacji w łazienkach. 
9r:? lonlń czujników treń wigia'i kń;;"

planowany koszt wlnosił 120.000 zł.

2. Rozszerza plan remontów o następujące zadania:

a) ,,Wykonanie dodatkowych kanałów z blachy kwasoodpomej oraz
zmiala usyfuowania istniejących elementów kominów na dachach
budynków zgo dnie z wficm;,rni kominiarskimi''
|oszt planowany - 50,000 zł brutto
Zródło flnansowania - środki pozostałe z odstąpieni a od, realizacji
wlw zńania ujętego w pkt.8,

b) opracowanie projektu wraz zkosńorysem dla zadaniapn.,,Remont
nawierzchni stanowisk parkingowych i wjazdu do nieruchomości
rlr 39 oraz do zespołu garazy przy ul. Mieszka I1,2,3 i 4-.
Koszt planowany - 3.440 zł brutto
Zródło finansowania - środki pozostałe z odstąpienia od. realizacji
w/w zadaniant 8.
Zadanje będzie współfinansowane z nieruchomoś ciąnr 49 (zespół
garuĘ przy uL Mieszka I1,2,3 i 4) w częściach po 50%.

nieruchomość nr 49 (zespół garaĘ przy ul. Mieszka 11,2,3 i 4)
- zalączniknr 34

il.



1. Odstępuje od realizacji zadaria ujętego w pkt.l pn. ,,Częściowy remont
lapita-lny dróg wewnętrznych'', którego^ planowany kosź 

'wynosił
64.162,18 ń

2. Rozszerza plan remontów o zadanie pn. ,,Opracowanie projektll wraz zkosźorysem" dla zadania pn. R..ooń nawierzćhni stanowisk
parkingowych i wjazdu do nieruchomości rrr 39 oraz zespofu guaĘ ul.
Mieszka I1,2,3 i 4-.
Kosź planowany - 3.440 zł
Zródło ftnansowania - środki pozostałe z odstąpieni a od, realizacji w/w
zadania, ujętego w pkt. 1 .

Zadanie bedzie współfinansowane z nieruchomością rrr 39 (ul. Mieszka I
1,2,3 i 4) w częściach po 50%.

III. nieruchomość nr 32 ( ul. Piaskowa 72-104) - załączniknr 4

Rozszerza plan remontów na rok 20l 5 o zadanie:
,,Remont chodnika wzdfuż szazytubudymku ul. Piaskowa 72''.
Koszt wykonania- 4.400 złbrutto
Zródło finansowania - fi,mdusz remontowy roku 2015.

IV. nieruchomość nr 31 ( ul. Bankowa 2-2d,.Wyszyńskiego 1-9, 15-29a)
załącznik nr 3

Rozszerza plan remontów na rok 201 5 o zadanię:
,,Remont nawierzchni chodników wewnętrznych''
Kosź wykonania- 49.00O złbrutto
Zródło finansowania - fundusz remontowy roku 2015.

V. nieruchomość nr 30 - (ut. Wysryńskiego 61-73, 75-89, Piaskowa 106-110)
- załączniknr 2

Rozszerzaplan remontów na rok 2015 o zadanie:

_:Yonry dodatkowej lampy oświetleniowej w rejonie bankomafu ul.Wyszyiskiego 73"

Ioszt wykonania - 4.000 złbrutto
Zródło finansowania - fundusz remontowy roku 2015.



W. nieruchomość nr 12 (ul. Prrybora 15, ul. Bankowa 51-57,
ul. Piłsudskiego22-24) -załącznik nr 18

Zwiększenie zakręsu robót i nakładów do kwoty 42.310 zł na zadanie nr 2 pn.
.Wymiana drewnianej podbitki okapu dachu ul. Bankowa 51-55, Piłsudskiego
22-24"
obecnie zadanie do otrzyymuje nazwę ,,wymiana rynien oraz podbitki okapu
dachu ul. Bankowa 5 1-55, PiłsudsŁjego 22-24'' .

Źródło finansowania - fundusz ..rońo*y .oku 20 1 5,

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Za prryjęciemuchwĄ głosowało 9.. osób

Przeciw uchwale głosowało .9. osOU
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