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Działając na podstawie § 57 pk.l Statutu spółdzielni Rada Nadzorcza rozszęrza
remontów na rok 2014 w ten sposób że:

1) W ucltwale nr 2/2014 z dnia 21.01.2014r. wprowadza się następujące
z.adąnia:

1.Wprowadzenie do planu remont ów zadania,,Remont komory śmietnikowej''.
Kosź wykonania - ca 16.000 ń bruuo.
Zródło finansowania - odszkodowanie w wysokości 4.050 zł, pozostałaczęść - dochody
z podzialu nadwyiĄ<i bilansowej za 2073 rok i 2014 rok przeznaczone nafundusz remontouy.

1 .wprowadzenie do planu remont ów zadania,,wykonanie naprawy izolacji przeciwrł,odnej
dwóch daszków nad gaŃami wejściowymi do klatek schodowych przy ul.-Mieszka I
w 4E i 4F".
Kosż wykonania - 708,76 zł brutto.
Zródło finansowania - fundusz remontowy na 2014 rok.

2) W uchwale nr 8/2014 z dnia 17.02,2014r, dokonaje się następujących
Tnian:

1.Wprowadzenie do planu remont ów zadania,,Remont maszynowni dźwigu
w klatce nr 22".
Kosź wykonania - 1,400 zł brutto.
Źródło finansowania - fundusz remontowy na 2014 rok.

2. Wprowadzenie do planu remontów zadania ..Remont'masz}łrowni
i uszczelnienie wciągarki dźwigu w klatce nr 26'',
Kosa wykonania - 2.300 złbrńlo.
Źródło finansowania - fundusz remontowy na 2014 rok.

3. wprowadzenie do planu remo ntów zadania,,usunięcie arł,arii na instalacji ciepłej wody
użytkowej w koq4arzu piwnicy klatki nr 28''.
Koszt wykonani a - ca 4.000 zł brutto.
Zródło finansowania - fundusz remontowv na 2014 rok.
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1.wprowadzenie do planu remontów zadania ,,wymiana przycisku wemvań dźwigu w klatce
nr 48".

f oszt wykonani a - 460 zł brutto.
Zródło finansoił,ania - fundusz remontowv na 2014 rok.

1, zwiększenie naldadów dot. ,,wykonanie remontu schodów zewnętrznych do klatki
schodo-ł,ej ul. Piłsudskiego nr 30".

{oszt wykonani a - 16.536,42 zł brutto.
Zródło finansowania -10.000,00 zł fundusz remontowy na 2014r.

- 6.536,42 zł brutto - fundusz remontowy na 2015 rok

wprowadzenie do planu remontów zadania ,,Naprawa drzrł,i szybowych dźwigu osobowego
w klatce nr 12"
Kosź wykonania - 350,00 zł brutto
Zródło finansowania - fundusz remonto\ły na 2015r.

Uchwała wchodzi w życie z dniemjej podjęcia.

Za przyjęciem uchv,Ą głosowało 9- osób.
Przeciw uchwale głosowało ,O osób.

.1. . _ 
Wprowadzenie do planu remontów zadania ,,Wykonanie remontu opaski wokół

budlłrku przy ul. Wyszyńskiego 47-59''.

5 osż wykonani a - 3 .7 00 zł brutto .
Zródło finansowania - fundusz remontor^T/ na 2014 rok.

Wprowadzenie do planu remontów zaó,ania ,,Wymiana skorodowanego naczynia
wzbiorczego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w bud)ryrku połozoliym ii.y "tWyszyńskiego 75-89a".
KosZ wykonania - 4.968 ń brutto.
Zródło finansowania - fundusz remontowy na 2014 rok.

Nieruchomość nr 31 ( ul. Wyszvńskiego 1-29a . ul. Bankowa 2-2d)

|. wprowadzenie do planu remontów zadania ,,wykonanie wymiany kanalizacjideszczowej w klatce schodowej 
- 

bujynku' pT7ry
ul. Wysryńskiego 29 ".
Koszt wykonania - ca 3.600 zł brutto.
Zródło finansowania - fundusz remontowv na 2014 rok.
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