
UCHWAŁA  nr     62 / 2009 

 

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Jeleniej Górze z dnia 08 grudnia 2009 roku 

 

w sprawie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

 

Mając na uwadze, że : 

1) kolejność realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wykorzystania 

dotacji z funduszu zasobowego określono w uchwale nr 14/2005 przy założeniu 5-

letniego okresu spłaty kosztów termomodernizacji (tzn. pożyczki wewnętrznej 

udzielonej z funduszu zasobowego
1
), 

2) uchwałami Rady Nadzorczej, którymi zatwierdzano plany termomodernizacji i 

rozliczenia kosztów termomodernizacji ustalono terminy spłaty kosztów 

termomodernizacji (tzn. pożyczki wewnętrznej udzielonej z funduszu 

zasobowego) na 5, 6, 7 lub nawet 10 lat, 

3) z powodów określonych w pkt 1 i 2 począwszy od roku 2008 nie udało się 

realizować przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kolejności ustalonej w 

uchwale nr 14/2005 Rady Nadzorczej JSM z dnia 9.03.2005r. w sprawie 

kolejności realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków 

spółdzielczych 

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje : 

 

§  1 

Dokonuje się zmiany załącznika do uchwały nr 14/2005 Rady Nadzorczej z dnia 

9.03.2005r. w sprawie kolejności realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

budynków spółdzielczych, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

uchwały. 

§  2 

Uwzględniając (przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały) rozliczenie środków 

funduszu zasobowego przeznaczonych na termomodernizację budynków 

spółdzielczych Rada Nadzorcza postanawia : 

1) w roku 2010 przekazane zostaną (jako część należnej dotacji z funduszu 

zasobowego) na fundusze remontowe budynków z osiedla Zabobrze III oraz 

budynków nr 16, 18 i 20 przy ul.Gałczyńskiego środki w wysokości 

wydatkowanej w latach 2008 – 2009 na ocieplenie stropodachów, 

2) pozostałe należne środki z funduszu zasobowego (dotacji) zostaną przekazane na 

fundusze remontowe ww. budynków po zakończeniu realizacji przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych budynków spółdzielczych, które planowane jest na 2011r. 

§  3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                 
1 Pożyczka wewnętrzna udzielona została z funduszu zasobowego, który w kwocie łącznej 9.500.000 zł został 

podzielony na poszczególne budynki w formie dotacji 


