
UCHWAŁA  NR 07/2020

RADY NADZORCZEJ WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „JASIEŃ”  W  GDAŃSKU

z dnia 30.11.2020 ROKU 

w  sprawie:  trybu  wnoszenia  wniosków  do  projektu  Planu  remontów  
na 2021 rok  w W.S.M. „Jasień” sporządzonego przez Zarząd Spółdzielni 

Rada Nadzorcza Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku  

p o s t a n a w i a: 

§ 1

Zgodnie  z  §8  ust.4  Regulaminu  Tworzenia  i  Wydatkowania  Środków Funduszy  
na  Remonty  Zasobów  Mieszkaniowych  W.S.M.  „Jasień”  zobowiązać  Zarząd
Spółdzielni do :
1. przygotowania  projektu  planu  remontów  na  rok  2021  z  uwzględnieniem

możliwości finansowych przeprowadzenia prac remontowych na poszczególnych
nieruchomościach  w  oparciu  o  obowiązującą  stawkę  funduszu  remontowego  
w 2020 roku,

2. przeprowadzenia konsultacji projektu planu z mieszkańcami osiedla zgodnie 
z §2.

§ 2

1. Zobowiązać  Zarząd  Spółdzielni  do  umożliwienia  osobom  posiadającym  tytuły
prawne  do  lokali  zapoznania  się  z  projektem  Planu  remontów  na  2021  rok  
w terminie od 04.12.2020 r. do 21.12.2020 r.:
a) poprzez  przesłanie  drogą  elektroniczną  projektu  Planu  remontów  danej

nieruchomości na wcześniejszy wniosek  e-mail osoby zainteresowanej, 
b) osobom nie posiadającym dostępu do internetu wglądu w siedzibie Spółdzielni

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 
Powyższe  wynika  z  obowiązującego  reżimu  sanitarnego  w  związku  
z panującą pandemią koronawirusa. 

2. Wnioski  i  propozycje dotyczące projektu Planu remontów muszą być złożone  
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w siedzibie Spółdzielni. Wniosek winien
zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej oraz podpisy powyżej 50%
osób posiadających tytuły prawne do lokali w danej nieruchomości.

3. Termin wnoszenia  wniosków do dnia 21.12.2020 r. do godz. 17.00.
4. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrzone.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obecnych -   4
Za przyjęciem uchwały -   4
Przeciw -   0
                          
                               Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO                  PRZEWODNICZĄCY

   RADY NADZORCZEJ                 RADY NADZORCZEJ

                                      WALDEMAR SOPEK                           KAROL SURMAK
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