
Wyciąg PROTOKÓŁ  NR 1/2012 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

Z DNIA  26 STYCZNIA  2012 ROKU 

 

 

 

UCHWAŁA NR   1 /2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza stawki opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej 

uchwały od nr 1 do nr 8. 

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   2/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla 

„Śródmieście” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 

2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Śródmieście” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   3/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla „Chrobry” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 



 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Chrobry” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR   4/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla „Hutnik” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Hutnik” Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. 



 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR    5/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla  

„Kopernik A” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Kopernik A” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   6/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla  

„Kopernik B” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

na 2012 rok. 



 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Kopernik B” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR    7/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla  

„Kopernik C” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Kopernik C” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 



§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  
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UCHWAŁA NR    8/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla  

„Piastów Śląskich A” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Piastów Śląskich A” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR    9/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 



zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Osiedla  

„Piastów Śląskich B” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Osiedla „Piastów Śląskich B” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR    10/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Śródmieście” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Śródmieście”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 8.769.864,40 zł (słownie: osiem milionów siedemset 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 9.033.138,96 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści trzy 

tysiące sto trzydzieści osiem złotych 96/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   11/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Chrobry” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Chrobry”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 10.553.040,95 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset 

pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści złotych 95/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 10.955.326,94 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 94/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR    12/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Hutnik” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Hutnik”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 8.603.184,16 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzy 

tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 16/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 8.585.176,78 zł (słownie: osiem milionów pięćset 

osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 78/100 ). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   13/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik A” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik A”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 9.830.744,41 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset 

trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 41/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 9.917.177,25 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset 

siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 25/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   14/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik B” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik B”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 10.984.584,66 zł (słownie: dziesięć milionów 

dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 66/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 11.431.115,01 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy sto piętnaście złotych 01/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   15/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik C” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik C”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 11.751.458,12 zł (słownie: jedenaście milionów 

siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 12/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 12.256.893,89 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście 

pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 89/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR     16/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla  

„Piastów Śląskich A” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Piastów Śląskich A”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 9.876.412,54 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych 54/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 9.651.806,21 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset 

pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześć złotych 21/100) 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. 

 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  17 /2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla  

„Piastów Śląskich B” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2012 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Piastów Śląskich B”  

z podziałem na nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- po stronie przychodów na kwotę 7.182.884,42 zł (słownie: siedem milionów sto 

osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 42/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 7.701.626,45 zł (słownie: siedem milionów siedemset jeden 

tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 45/100) 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.  

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   18 /2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na 

Osiedlu „Śródmieście” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w 

Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na Osiedlu „Śródmieście”  

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   19/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na 

Osiedlu „Chrobry” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 

2012 rok. 

 



Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na Osiedlu „Chrobry”  

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

UCHWAŁA NR  20/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na 

Osiedlu „Kopernik A” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na Osiedlu „Kopernik A”  

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r. 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   21/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na 

Osiedlu „Kopernik B” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na Osiedlu „Kopernik B”  

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR  22 /2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 



zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu na Osiedlu „Piastów Śląskich 

A” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu na Osiedlu „Piastów Śląskich A” wg załącznika nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR   23/2012 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na 

Osiedlu „Piastów Śląskich B” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w 

Głogowie na 2012 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a 

zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

     § 1. 



Zatwierdza na rok 2012 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych wbudowanych o statusie 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności na Osiedlu „Piastów Śląskich B” 

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.  

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR    25/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Śródmieście. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Śródmieście pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy Alei Wolności 

44-46 (Nieruchomość 01), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 



3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 5 lat, poczynając od dnia 01.01.2012r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   26/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Śródmieście. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Śródmieście pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont instalacji domofonowej w budynku przy  

ul.Głowackiego 4-4a (Nieruchomość 02), do wysokości poniesionych kosztów na 

przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 

złotych 00/100). 



2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2012r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   27/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Śródmieście. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Śródmieście pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont obróbek blacharskich w budynkach przy ul.Starowałowej 2, 

Plac Solny 1,3-5 (Nieruchomość 06), do wysokości poniesionych kosztów na 



przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 5 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR    28 /2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Śródmieście. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

 

§ 1. 

 



1. Przyznaje dla Osiedla Śródmieście pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont wewnętrznej linii zasilającej w budynkach przy 

ul.Poczdamskiej 5-5a, 7-7a (Nieruchomość 13), do wysokości poniesionych kosztów na 

przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 350.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 5 lat, poczynając od dnia 01.01.2012r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR   29/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Śródmieście. 



 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Śródmieście pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

jako pożyczkę uzupełniającą (Uchwała RN nr 26/2011 z dnia 27.01.2011r.) z 

przeznaczeniem na docieplenie budynku przy ul.Głowackiego 4b-4c (Nieruchomość 02), 

do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16 – ma głosami „za”. 

UCHWAŁA NR     30/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Kopernik C. 

 



Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 

31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik C pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej przed budynkach przy ul.Orbitalnej 73-89 

(Nieruchomość 03), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 1 roku, poczynając od dnia 01.07.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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