
UCHWAŁY nr 1-20
PODJĘTE

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

W DNIU 25 stycznia 2018  ROKU



UCHWAŁA NR  1 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  stawek  opłat  eksploatacyjnych  lokali  mieszkalnych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  stawki  opłat  eksploatacyjnych  lokali  mieszkalnych  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Nadodrze”  w  Głogowie  w  brzmieniu  stanowiącym  załączniki  do  niniejszej  uchwały  

od nr 1 do nr 8.

§ 2.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR   2 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  planu  rzeczowo-finansowego  remontów  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  plan  rzeczowo-finansowy  remontów  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze”  

w  Głogowie  na  2018  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 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    3  /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Śródmieście”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Śródmieście”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 8.786 172,26 zł (słownie: osiem milionów siedemset

osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 26/100)

- po stronie kosztów na kwotę 9.050 122,47 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt

tysięcy sto dwadzieścia dwa złote  47/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    4 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Hutnik”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Hutnik”  

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

- po  stronie  przychodów  na  kwotę  9.163  279,34  zł  (słownie:  dziewięć  milionów  sto

sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych  34/100)

- po  stronie  kosztów  na  kwotę  9.283  892,98  zł  (słownie:  dziewięć  milionów  dwieście

osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 98/100 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR     5 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Chrobry”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Chrobry”  

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

- po stronie  przychodów  na  kwotę  11.166 614,14 zł  (słownie:  jedenaście  milionów sto

sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 14/100)

- po stronie  kosztów na  kwotę  11.590 821,94 zł  (słownie:  jedenaście  milionów  pięćset

dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych  94/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR   6 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  A”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  A”  

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

- po  stronie  przychodów  na  kwotę  10.176  670,45  zł  (słownie:  dziesięć  milionów  sto

siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 45/100),

- po  stronie  kosztów  na  kwotę  10.163  308,08   zł  (słownie:  dziesięć  milionów  sto

sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych 08/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    7 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  B”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  B”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 11.438 849,47 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta

trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100)

- po stronie kosztów na kwotę 11.301 675,04 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta jeden

tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 04/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    8 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  C”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  budżet  przychodów  i  kosztów  Osiedla  „Kopernik  C”  

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

- po stronie przychodów na kwotę 12.647 204,19 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset

czterdzieści siedem tysięcy dwieście cztery złote 19/100)

- po stronie kosztów na kwotę 16.997 260,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 13/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR     9 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  

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

na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  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 10.209 326,85 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście

dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 85/100)

- po  stronie  kosztów  na  kwotę  13.549 142,09  zł  (słownie:  trzynaście  milionów  pięćset

czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 09/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    10 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia  budżetu  przychodów  i  kosztów  Osiedla  

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

na 2018 rok.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  na  rok  2018  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  7.519  209,81  zł  (słownie:  siedem milionów  pięćset

dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 81/100),

- po  stronie  kosztów  na  kwotę  9.393  904,60  zł  (słownie:  dziewięć  milionów  trzysta

dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote 60/100 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    11 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

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.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  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.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR     12  /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

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.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  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.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    13 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

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.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  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.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR   14  /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

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.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  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.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR    15 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:

zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych lokali użytkowych wbudowanych 

o statusie  własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności  na

Osiedlu  „Piastów  Śląskich  A”  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze”  

w Głogowie.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  stawki eksploatacyjne  lokali  użytkowych  wbudowanych  o  statusie

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

wg  załącznika  

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR   16 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

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.

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  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.

Z dniem 28.02.2018r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2017 z dnia 26.01.2017r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2018r. 



Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44

UCHWAŁA NR   17 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie: 

zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

w Głogowie na 2018 rok.
         

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

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:  

§ 1.

Zatwierdza Plan Finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2018 rok

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44



UCHWAŁA NR     18 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:   

prolongaty terminu spłaty środków przyznanych z Centralnego Funduszu

Remontowego dla Osiedla Hutnik.

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

„Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na prolongatę na okres 1 roku tj. do stycznia 2019 roku terminu rozpoczęcia

spłaty przez Osiedle Hutnik środków przyznanych Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2017 z

dnia  26.01.2017r.  i  nr  43/2017  z  dnia  25.05.2017r.  jako  przejściowe  finansowanie  robót

remontowych związanych z remontem klatek schodowych w budynkach przy ul. Moniuszki

3,5,7 (Nieruchomość 04). 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR     19 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:   
finansowania remontu części  wyodrębnionej  nieruchomości  stanowiącej
element komunikacji osiedla Kopernik A  

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

„Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża  zgodę  na  finansowanie  remontu  schodów,  stanowiących  element  komunikacji

osiedlowej,  położonych  przy  budynku  Andromedy  1-5,  na  granicy  działek:  nr  43/4

(Nieruchomość nr 1) i nr 43/2 ( mienie do wspólnego korzystania) obręb XVIII Kopernik,  

w ciężar kosztów mienia do wspólnego korzystania Osiedla Kopernik A.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



UCHWAŁA  NR    20 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:  

                  zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej

                 „Nadodrze” w Głogowie. 

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  23  ust.1  pkt.  7  Statutu  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza zmianę w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”  

w Głogowie,  uchwalonej  Uchwałą  RN nr  2/2008 z dnia  31.01.2008r.,  z  późniejszymi

zmianami, polegającą na:

a) utworzeniu   w  ramach  struktury  Zakładu  Obsługi  i  Koordynacji  Spółdzielni

stanowiska Głównego specjalisty ds. elektrycznych,

b) zmianie nazwy Działu organizacyjnego na Dział organizacyjno – prawny,

c) zmianie nazwy Zespołu ds. lokali użytkowych i dzierżaw terenów na Zespół ds. lokali

użytkowych.

2. Schemat  graficzny  struktury  organizacyjnej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze”  

w Głogowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                         § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.



Załączniki do uchwały do wglądu w  siedzibie Spółdzielni przy al. Wolności 19 w Dziale
Organizacyjno- prawnym pok. 44
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