UCHWAŁA nr 9 / 2017
Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze
z dnia 14 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 44/2016 Rady Nadzorczej JSM z dnia
21.09.2016r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2017 rok oraz w sprawie
zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2017 rok.
Działając na podstawie § 28 ust.1 pkt 1 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
postanawia, co następuje:
§ 1
Uwzględniając postanowienia uchwały nr 8/2017 Rady Nadzorczej JSM z dnia
14 marca 2017r., w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości
stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy
wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy
indywidualnych
w
budynkach
od
01.04.2017
roku
oraz
w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali:
1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr 44/2016 Rady Nadzorczej JSM
z dnia 21.09.2016r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2017 rok
w części dotyczącej kosztów i przychodów różnicy wody w sposób
następujący:
1) w wierszu o numerze 15 (nr załącznika) „Koszty różnicy wody” wpisuje
się następujące kwoty:
• w kolumnie koszty zł/rok - kwotę 423 678 w miejsce kwoty 475 342;
• w kolumnie przychody zł/rok - kwotę 423 678 w miejsce kwoty
475 342;
2) w wierszu „Ogółem koszty-przychody JSM” wpisuje się następujące
kwoty:
• w kolumnie koszty zł/rok - kwotę 34 541 360 w miejsce kwoty
34 593 025;
• w kolumnie przychody zł/rok - kwotę 36 896 773 w miejsce kwoty
36 948 436.
Plan kosztów i przychodów gzm na 2017 rok, po korekcie nr 1(koszty
różnicy wody), jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plan kosztów i przychodów różnicy wody na 2017 rok - po
zmianie stawek opłat od 01.04.2017r., w brzmieniu załączników nr 2, 2a, 2b,
2c, 2d do niniejszej uchwały.
§ 2
Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otrzymują:
EF, EN, GZI, GZII, GM, OZ aa.

