
 

 

 

 

 

 

UCHWAŁY nr 1-22 PODJĘTE 

NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

W DNIU  29 stycznia  2015 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  1/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza stawki opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie na 2015 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 01.03.2015r. 

 

Załączniki do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   2/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w 

Głogowie na 2015 rok, w skład którego wchodzą plany rzeczowo-finansowe poszczególnych 

osiedli 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 01.01.2015r. 

 

 

Załączniki do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  3/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Śródmieście” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Śródmieście”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 8.642,824,74 zł (słownie: osiem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 74/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 8.624,629,27 zł (słownie: osiem milionów sześćset 

dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r. 

 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  4/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 30 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Hutnik” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Hutnik”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 9.144,598,12 zł (słownie: dziewięć milionów sto 

czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 12/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 8.958,398,98 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset 

pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 98/100 ). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA NR   5/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Chrobry” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Chrobry”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 10.322,975,19 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta 

dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 19/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 10.872,519,94 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset 

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 94/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA NR   6/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik A” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik A”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 9.909,280,28 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset 

dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 28/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 10.413,476,56 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta 

trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 56/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR  7/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik B” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik B”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 10.896,996,12 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 11.295,128,23 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 23/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   8/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik C” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 budżet przychodów i kosztów Osiedla „Kopernik C”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 11.974,595,63 zł (słownie: jedenaście milionów 

dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych  63/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 12.753,108,66 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset 

pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 66/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR   9/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla  

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

na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 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 9.927,729,07 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 07/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 10.002,588,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwa tysiące 

pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 50/100). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 



UCHWAŁA NR    10/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

 

w sprawie: 

zatwierdzenia budżetu przychodów i kosztów Osiedla  

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

na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

 

     § 1. 

 

Zatwierdza na rok 2015 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 7.268,839,32 zł (słownie: siedem milionów dwieście 

sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 32/100) 

- po stronie kosztów na kwotę 7.676,813,43 zł (słownie: siedem milionów sześćset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych 43/100 ). 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r. 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  11/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

w sprawie: 

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych i garaży 

wbudowanych o statusie własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej 

własności na Osiedlu „Śródmieście” Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 stawki eksploatacyjne lokali użytkowych i garaży 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 01.03.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  12/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

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 

2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 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 01.03.2015r.  

 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  13/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

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 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 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 01.03.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   14/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

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 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 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 01.03.2015r. 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR   15/2015 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

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 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 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 01.03.2015r.  

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   16/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

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 2015 rok. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 3 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, postanawia: 

 

     § 1. 

Zatwierdza na rok 2015 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 01.03.2015r. 

 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  17/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:  

zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” 

w Głogowie na 2015 rok. 
             
 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 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, postanawia: 

   

 

§ 1. 

 

Zatwierdza Plan Finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2015 rok 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale 

Samorządowo – Prawnym pok. 34. 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  18/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:    

zatwierdzenia nowego brzmienia Zasad Gospodarki Remontowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

 

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

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

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza nowe brzmienie Zasad Gospodarki Remontowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 
 

Tracą moc obowiązującą Uchwały Rady Nadzorczej: 

- nr 94/2012 z dnia 30.08.2012r. 

- nr 57/2014 z dnia 10.04.2014r. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01.01.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   19/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:    

przyznania środków z Centralnego Funduszu Remontowego dla Osiedla 

Kopernik A 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 140 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., 

a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik A środki z Centralnego Funduszu Remontowego jako 

przejściowe finansowanie robót remontowych polegających na remoncie wewnętrznych 

linii zasilających w budynku przy ul.Keplera 2-4 (Nieruchomość 04) do wysokości 

poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 66.000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). 

2. Spłata przejściowo finansowanych kosztów w/w zadania remontowego nastąpi w okresie 

3 lat, poczynając od dnia 01.01.2016r.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  20/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:    

przyznania środków z Centralnego Funduszu Remontowego dla Osiedla 

Kopernik A 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 140 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., 

a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik A środki z Centralnego Funduszu Remontowego jako 

przejściowe finansowanie robót remontowych polegających na remoncie dźwigu w 

budynku przy ul.Oriona 2-4 (Nieruchomość 09) do wysokości poniesionych kosztów na 

przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Spłata przejściowo finansowanych kosztów w/w zadania remontowego nastąpi w okresie 

2 lat, poczynając od dnia 01.01.2016r.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR   21/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:    

przyznania środków z Centralnego Funduszu Remontowego dla Osiedla 

Hutnik. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 140 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., 

a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Hutnik środki z Centralnego Funduszu Remontowego jako 

przejściowe finansowanie robót remontowych polegających na malowaniu klatek 

schodowych wraz z wymianą włazów dachowych oraz remontem zespołów wejściowych 

w budynkach przy ul.Sienkiewicza 3 i ul.Śniadeckich 14a-14b (Nieruchomość 07) do 

wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 

170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Spłata przejściowo finansowanych kosztów w/w zadania remontowego nastąpi w okresie 

3 lat, poczynając od dnia 01.01.2016r.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR   22/2015 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie:    

przyznania środków z Centralnego Funduszu Remontowego dla Osiedla 

Hutnik. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 140 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., 

a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Hutnik środki z Centralnego Funduszu Remontowego jako 

przejściowe finansowanie robót remontowych polegających na malowaniu klatek 

schodowych wraz z wymianą włazów dachowych oraz remontem zespołów wejściowych 

w budynku przy ul.Obrońców Pokoju 7 d, 7e, 7f (Nieruchomość 03) do wysokości 

poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 160.000,00 zł 

(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Spłata przejściowo finansowanych kosztów w/w zadania remontowego nastąpi w okresie 

3 lat, poczynając od dnia 01.01.2016r.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

 

 

 


