
UCHW AŁA NR 0,,,ro,
RADY NADZORCZEJ SM,oODRĄll

Z DNIA 27.03.20l7r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 412011 z dnia 27.02.2017

Działając na podstawie § 57 ust.1 pkt a) Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
SM ,,ODRA" zmięnia plan remontów na rok 2017 zatwięrdzony uchwałąnr
4l20I7 z dnia27.02.2017r w następujący sposób:

I. nieruchomość nr 46 - załącznik nr 33 (ul. Mieszka I 8 * zespół garaży)

1. Rozszerza plan remontów o zadanię: "Wymiana dwóch skrzynekZK
zaw ier aj ący ch liczniki p omi arowe ".

Toszt wykonania - 1.530,00 zł brutto
Zrodło finansowania * zmniejszenie nakładów na zadantunr 7 z planu

remontów na rok 2017 o kwotę j.w.

[I. nieruchomość nr 22 -załącznik nr 1 ( ut. Wyszyńskiego 2-10)

1.Rozszerzaplan remontów o zadanię: ,, Remont posadzek z pĘtek w wejściu
do klatek nr 8 i 10"

Koszt wykonania - 4.1 00,00 zł brutto
ZrodŁo finansowania - fundusz remontowy roku 2017 - podniesienie odpisu,

[II. nieruchomość nr 27 - załącznik nr 21 (ul.H. Kołłątaja 2,4 i
ul. Woj. Polskiego 58-62)

1. Rozszęrza plan remontów o zadanię: ,,Remont dachu nad klatką
schodowąbudynku przy uI. H. Kołłątaja 4",

Koszt wykonani a - 2.268 zł brutto.
Zrodło finansowanla-zmniejszenie środkow nazadaniu nr 1 zplanu

remontów naż}l7r. - gromadzenie funduszu na
remont instalacj i elektrycznej.



IV. nieruchomość nr 11 - załącznik nr 20 - (uI. Woj. Polskiego 44-44a)

1. Rozszerzaplanremontów o zadanie: ,,Wymiana drzwi wejściowych do
suszarni w budynku przy uI. Woj. Polskiego 44".

Koszt wykonania - 950,00 złbrutto
Zrodło finansowania - fundusz ręmontowy roku 2017 - zasilęnie środkami

Z podziŃu zysku za rok 2016.

V. nieruchomość nr 04 - załącznik nr 25 - (ut. Piłsudskiego 42-44)

1. Rozszerzaplan remontów o zadanie: ,,Usunięcie awarii instalacji c.o."

Toszt wykonania - 1.800,00zł brutto
Zrodło finansowania - fundusz remontowy roku 2017 -(rezerwa).

VI. nieruchomość nr 50 - załącznik nr 29 - (ul. Sikorskiego 13-15)

1. Rozszęrzaplan remontów o zadanie: ,,Naprawa odcinka rynny poziomej
na dachu ".

Koszt wykonania- 864,00 zł brutto.
Zrodło finansowania - fundusz remontowy roku 2017 - (rezerwa )

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało .9. osób

Przeciw uchwale głosowało .Q. osób
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