
UCHWAŁA nr 33-34
PODJĘTA

NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE

W DNIU 22 października 2020 ROKU



UCHWAŁA NR   33/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 22 października 2020r.

w sprawie:   

                 przyznania  środków  z  Centralnego  Funduszu  Remontowego  dla 

nieruchomości  

                 nr  02   Osiedla Piastów Śląskich B

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  147  ust.3  Statutu  Spółdzielni  Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje  dla  nieruchomości  nr  02  Osiedla  Piastów Śląskich  B środki  z  Centralnego 

Funduszu Remontowego jako przejściowe finansowanie remontu elewacji budynków przy 

ul.  Konrada  I  11-13,  15-17,  41-43 wraz  z  dociepleniem  ścian  szczytowych  w  celu 

likwidacji  wad  technologicznych  i  poprawny  estetyki  budynku do  wysokości 

poniesionych  kosztów na  przedmiotowe  zadanie,  jednak nie  więcej  niż  379.400,00 zł 

(słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

2. Spłata przez nieruchomość 02 Osiedla Piastów Śląskich B przejściowo finansowanych 

kosztów  w/w  zadania  remontowego  nastąpi  w  okresie  5  lat,  poczynając  od  dnia 

01.01.2021r. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR  34/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 22 października 2020r.

w sprawie:   

                 rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezony grzewcze 2019/2020 

                  i 2020/2021  w budynku przy ul. Strzeleckiej 1,1a,3

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  38  ust.  2  pkt  4)  ppkt  c)  Statutu  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża  zgodę  na   rozliczenie  kosztów  centralnego  ogrzewania  w  budynku  przy  

ul.  Strzeleckiej  1,1a,3  za  sezony  grzewcze  2019/2020  i  2020/2021  proporcjonalnie  

do powierzchni użytkowej lokali tj. w sposób odmienny niż wg. „Regulaminu rozliczania 

kosztów  zakupu  ciepła  do  budynku  przy  ul.  Strzeleckiej  1,  1a,3  w  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.”

2. Jednocześnie  po  dokonaniu  rozliczenia  kosztów  ciepła  za  sezon  grzewczy  2019/2020 

powstała nadpłata  bądź niedopłata  stanowić będzie bilans otwarcia sezonu grzewczego 

2020/2021 budynku przy ul. Strzeleckiej 1, 1a,3.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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