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os. Sikorskiego 19
2dnia27.01.2017 roku.

w sprawie: zmiany w,,Planie remontow na 2017 rok''. przyjętym uchwałą Rady
Nadzorczej nr 2512016 z dnia29.11.2016 r.

Na podstawie art. 46 s 1 ustawy z dnia 16 września 19B2r. prawo
spółdzielcze (Dz. U t.j. z2016 r. poz.21), oraz $ 76 ust. 1 pkt. 't Statutu Spółdzielni
Rada Nadzorcza

uchwala,conastępuje:
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W,, Planie remontów na 2017r''' stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, wprowadza
się następujące zmiany:

1. PozyĄa nr 4 _ Malowanie bloku Armii Krajowej 7 - zwiększenie kwoty z
planowanych 52 000 zł na 58 000 zł

2' PozyĄa nr 5 - Malowanie bloku Armii Krajowej 3 - zwiększenie kwoĘ z
planowanych 25000 zł na 31 000 zł

3. Pozycja nr 7 - Remont chodnika i parkingow przed budynkiem 3Maja 10 -
zmniejszenie kwoty z planowanych 37 000 zł na 29 00o zł

4. Pozycia nr 8 - Remont chodnika za blokiem Sikorskiego 14 - zmniejszenie
lcwoty z planowanych 10 000 zł na 9 000 zł

5. Pozycja 11 - Utwardzenie terenu Reymonta 1 - zmniejszenie kwoĘ z
planowanych 9000zł na7 00a zł

6. Pozycja 18 - Remont klatki schodowej JagiellonÓw 8 _ zmniejszenie kwoĘ z
planowanych 14 000zl na 13 000zł

7. Pozycja 21 - dodano podpunkt wymiana domofonów w budynku 3go Maja 10

- dodatkowa kwota 1 600 zł
8. Pozycja 23 - Remont dachow Sikorskiego 1 0,11,12 - zmniejszenie kwoty z

planowanych 28 000zl na 17 000zł
9' PozyĄa 31 wymiana latarni ulicznych na os Sikorskiego - zamiast

planowanej wymiany samych opraw, dodatkowo wymiana 20 szt słupÓw
betonowych na metalowe - zwiększenie lołoty z planowanych 21 3a0 zł na
29 600 zł

'10' Dodatkowa pozycja nr 33 _ wymiana czujnikÓw temperatury w węzłach na os
JagiellonÓw - dodatkowa kwota 1 100 zł

1 1 . Szacunkowa wańość planowanych remontow nie ulega zmianie i wynosi
1 o20 000 zł.
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Uchwala wchodziw zycie z dniem podjęcia.
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Wyko n a n ie u chwały powie rza się Zarządowi S p ołdzie l n i.
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DOROTA LEWANDOWSKA DARTUSZONOSZKO

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczei
Za przyjęciem uchwały 6 członkÓw Rady Nadzorczej
Przeciwko uchwale 0 członkow Rady Nadzorczej


