
 

Wyciąg PROTOKÓŁ  NR 3/2012 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

Z DNIA  29 marca  2012 ROKU 

 

 

 

UCHWAŁA NR   72  /2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 marca 2012r. 

 

w sprawie:    

zatwierdzenia sposobu rozliczania kosztów z tyt. odprowadzania ścieków  

z wód opadowych i roztopowych w SM „Nadodrze” 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów 

wyodrębnionych nieruchomości wspólnych w obrębie poszczególnych osiedli obciążą 

koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych i zostaną rozliczone udziałem 

powierzchni użytkowej poszczególnych typów lokali do ogólnej powierzchni użytkowej 

tych lokali. 

2. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów 

nieruchomości do wspólnego korzystania obciążą koszty eksploatacji mienia do 

wspólnego korzystania poszczególnych osiedli. 

3. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów 

nieruchomości obejmujących lokale użytkowe wolnostojące obciążą koszty eksploatacji 

tych lokali. 

§ 2. 

Określony w § 1 sposób rozliczania kosztów ustala się na lata 2012-2013. 



 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 15-ma głosami „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR    73/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 marca 2012r. 

 

w sprawie:    

przeznaczenia środków z SFR 

 

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. 

Przeznacza środki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego na docieplenie stropów do 

projektowanej grubości 12 cm na ogólnej powierzchni 1.256,08m
2
 w budynkach Osiedla 

Śródmieście – nieruchomości nr 06, 07, 10.  

 

§ 2. 

Finansowanie, o którym mowa w § 1 dotyczy członków spółdzielni. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została  14-ma głosami „za” przy 1 głosie 

„przeciw”. 

 

 

UCHWAŁA NR   74  /2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 marca 2012r. 

 

w sprawie:    

przeznaczenia środków z SFR  

 

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. 

Przeznacza środki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego na pokrycie kosztów 

związanych z oceną stanu technicznego konstrukcji budynku przy ul.Konrada I 19-21. 

 

§ 2. 

Finansowanie, o którym mowa w § 1 dotyczy członków spółdzielni. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 


