
UCHWAŁA nr 25 /2006  
Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2006 roku 
 
w sprawie uchwalenia planu wymiany wodomierzy w budynkach mieszkalnych 
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Na podstawie § 28 ust.1 pkt 1 statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada 
Nadzorcza postanawia, co następuje : 

§ 1 
 
Realizując uchwałę nr 6/2006 Zebrania Przedstawicieli Członków JSM z dnia 24.06.2006 
roku Rada Nadzorcza uchwala plan wymiany wodomierzy „suchobieżnych” na wodomierze 
„mokrobieżne” w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
I. ZAKRES ROBÓT 
 
1. Wymiana wodomierzy „suchobieżnych” na wodomierze „mokrobieżne”, dla wody zimnej i 
ciepłej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych w 
budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, w tym 
: 
 
a) demontaż istniejących wodomierzy „suchobieżnych”, 
b) montaż wodomierzy „mokrobieżnych”, 
c) montaż zaworów zwrotnych dla wodomierzy wody ciepłej, 
d) montaż numerowanych plomb termokurczliwych na śrubunkach (po 2 szt. dla każdego 
wodomierza i 1 szt. na wężyku). 
Łączna ilość wodomierzy do wymiany wynosi 9 518 kpl., z czego : 
a) wodomierze wody zimnej : 7 757 kpl., 
b) wodomierze wody ciepłej : 1 761 kpl. 
 
2. Montaż wodomierzy „mokrobieżnych” wody zimnej i ciepłej w lokalach 
nieopomiarowanych, w tym : 
 
a) montaż wodomierzy „mokrobieżnych”, 
b) montaż zaworów zwrotnych dla wodomierzy wody ciepłej, 
c) montaż numerowanych plomb termokurczliwych na śrubunkach (po 2 szt. dla każdego 
wodomierza i 1 szt. na wężyku). 
Łączna ilość wodomierzy do montażu wynosi 47 kpl., z czego : 
a) wodomierze wody zimnej : 44 kpl., 
b) wodomierze wody ciepłej : 3 kpl. 
 
3. Wymagania techniczne i eksploatacyjne wodomierzy „mokrobieżnych” określa załącznik 
nr 1 do uchwały. 
 
II. TERMIN REALIZACJI - 2006 rok. 
 
III. PLANOWANA WARTOŚĆ  
wymiany / montażu wodomierzy wynosi - 765 200 zł.  



Szczegółowy wykaz liczby wymienianych/montowanych wodomierzy w poszczególnych 
osiedlach wraz z ceną określa załącznik nr 2 do uchwały. 
 
IV. ŻRÓDŁO FINANSOWANIA 
Zgodnie z uchwałą nr 6/2006 Zebrania Przedstawicieli Członków JSM z dnia 24.06.2006r. w 
sprawie podziału zysku Spółdzielni za 2005 rok źródłem finansowania robót jest zysk 
Spółdzielni za 2005 rok. 

§ 2 
 
1. Wodomierze zainstalowane w ramach niniejszej uchwały uniemożliwią ingerencję z 
zewnątrz we wskazania i zwiększą dokładność pomiaru zużytej wody w lokalach Spółdzielni. 
 
2. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przygotowania w terminie do końca grudnia 2006 
roku propozycji dotyczących sposobu sfinansowania wymiany wodomierzy po upływie 
ważności obecnie montowanych. 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


