
UCHWAŁA NR 43/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 września 2016r.
w sprawie :

przystąpienia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze”  w  Głogowie  
do programu NFOŚIGW „PROSUMENT”.

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  23  ust.1  pkt.24  Statutu  Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni  dnia  24  listopada  2011r.,  a  zarejestrowanego  6  kwietnia  2012r.  przez  Sąd
Rejonowy  we  Wrocławiu  wraz  ze  zmianami  zarejestrowanymi  w  dniu  23.03.2016r.,
postanawia:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie do

programu  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

„PROSUMENT”,  którego  założeniem  jest  „Wspieranie  rozproszonych,  odnawialnych

źródeł  energii  poprzez  dofinansowania  z  przeznaczeniem  na  zakup  i  montaż

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” w celu ograniczenia lub uniknięcia emisji

CO2 w wyniku  zwiększenia  produkcji  energii  z  odnawialnych  źródeł,  poprzez  zakup  

i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji

energii elektrycznej lub ciepła. 

2. Przystąpienie do w/w programu ma na celu uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wys. 40%

zadania  pn.:  „Budowa  dwóch  fotowoltaicznych  instalacji  o  mocy  10KW  każda  na

budynkach przy u.Poczdamskiej 4-4a i ul.Orbitalnej 21-23, w celu zmniejszenia kosztów

zakupu energii elektrycznej.”

3. Koszt  wykonania  instalacji  w  budynkach  o  których  mowa  w  ust.2  w  wysokości

108.000,00zł netto plus należny podatek VAT zostanie pokryty z preferencyjnego kredytu

z WFOŚIGW we Wrocławiu.

4. W przypadku uzyskiwania przez użytkowników lokali  budynków objętych programem

oszczędności z tyt.  kosztów zużycia energii  elektrycznej,  zostaną one przeznaczone na

spłatę kredytu, o którym mowa w ust.3.  

5. W przypadku braku oszczędności  z  tyt.  kosztów zużycia  energii  elektrycznej, zadanie

zostanie spłacone ze środków Spółdzielni w ramach „Zasad prowadzenia badań wdrożeń



innowacyjnych  oraz  nowych  technologii”  uchwalonych  Uchwałą  RN  nr  92/2009  

z 24.09.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.



UCHWAŁA NR 44/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie:  premii dla członków Zarządu.

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze” w Głogowie,  po zapoznaniu się  

z  wynikami  ekonomiczno  -  finansowymi  Spółdzielni  za  II  kwartał  2016r.,  działając  

na  podstawie  § 23  ust.1  pkt.2  lit.c,d  Statutu  Spółdzielni  uchwalonego  przez  Walne

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia

2012r.  przez  Sąd  Rejonowy we  Wrocławiu wraz  ze  zmianami  zarejestrowanymi  w  dniu

23.03.2016r., oraz w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej nr 60/98 z dnia 17.09.1998r. z

późniejszymi  zmianami  postanawia  przyznać  premię  za  II  kwartał  2016r.  dla  Członków

Zarządu w następujących wysokościach:

 
NAZWISKO I IMIĘ

 
  STANOWISKO

PREMIA 
NALEŻNA

(%)

PREMIA
 PRZYZNANA

 (%) 

Dąbrowski Mirosław Prezes 20% 100%
Anna Nahorska       Z-ca Prezesa 15% 100%
Zimny Jerzy Z-ca Prezesa 15% 100%

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.



UCHWAŁA NR 45/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 września 2016r.
w sprawie :

wprowadzenia  aneksu  nr  2  do  „Zasad  Gospodarki  Remontowej  

Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie”

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  23  ust.1  pkt.4  Statutu  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni  dnia  24  listopada  2011r.,  a  zarejestrowanego  6  kwietnia  2012r.  przez  Sąd

Rejonowy  we  Wrocławiu  wraz  ze  zmianami  zarejestrowanymi  w  dniu  23.03.2016r.,

postanawia:

§ 1.

Wprowadza się aneks nr 2 do Zasad Gospodarki Remontowej o treści:

§ 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku braku złożenia ofert w wyznaczonym w SIWZ terminie:

a) w drugim postępowaniu  przetargowym dla grupy III  i  IV,  każdorazowo za

zgodą  Zarządu  Spółdzielni,  dopuszcza  się  organizację  ponownego

postępowania  w formie zapytania o cenę min.  3 oferentów pod warunkiem

złożenia 2 ważnych ofert;

b) w trzecim postępowaniu przetargowym dla grupy III  i  IV, każdorazowo za

zgodą  Zarządu  Spółdzielni,  dopuszcza  się  organizację  ponownego

postępowania  w formie zapytania o cenę min.  3 oferentów pod warunkiem

złożenia 1 ważnej oferty.

§ 2.

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks  niniejszy  stanowi  integralną  część  Zasad  Gospodarki  Remontowej  uchwalonych

uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2015 z dnia 29.01.2015r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.


