
UCHWAŁA   nr      49 / 2013 

 

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Jeleniej Górze 

z dnia 15 października 2013 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 11.06.2013r. w 

sprawie przeznaczenia środków funduszu remontowego Spółdzielni zarezerwowanych 

na pokrycie kosztów termomodernizacji lokali mieszkalnych w budynku nr 4 przy ul. 

Noskowskiego w Jeleniej Górze oraz w sprawie korekty planu finansowania realizacji 

placów zabaw w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjętego 

uchwałą nr 31/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 02.07.2013r. 

 

Działając na podstawie § 28 ust.1 pkt 1 statutu  Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia co 

następuje: 

§  1 

Uwzględniając konieczność wykonania na placu zabaw zlokalizowanym w rejonie budynków 

Noskowskiego 7 i 8 w Jeleniej Górze dodatkowych robót mających na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa uŜytkowników placu oraz poprawę jego funkcjonalności (m.in. poprzez 

wykonanie oświetlenia) Rada Nadzorcza postanawia: 

1. Dokonać zmiany § 2 uchwały nr 26/2013 Rady Nadzorczej JSM  

z 11.06.2013r., który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Uwolnione środki, o których mowa w § 1 w wysokości 145.000 zł przeznacza się na 

finansowanie budowy i remontów placów zabaw w zasobach Spółdzielni.” 

2. Dokonać korekty planu finansowania realizacji placów zabaw w zasobach Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2013 – 2014 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 

31/2013 z dnia 02.07.2013r., poprzez: 

1) zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie budowy i remontu placu zabaw 

Noskowskiego 7, 8 w latach 2013, 2014 z kwoty 185.000 zł na kwotę 270.000 zł 

(zmiana tabeli nr 2); 

2) zmniejszenie środków przeznaczonych na finansowanie realizacji placów zabaw 2013, 

2014 w Administracjach z kwoty 145.000 zł na kwotę 60.000 zł,  bez podziału na 

osiedla i powierzchnię (zmiana tabeli nr 3); 

3) skreślenie tabeli nr 4 „Tabela pomocnicza-Powierzchnie uŜytkowe lokali 

mieszkalnych i uŜytkowych Członkowie JSM (bez pomieszczeń przynaleŜnych)”. 

3. Plan finansowania realizacji placów zabaw w zasobach Spółdzielni w latach 2013-2014  po  

    korekcie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§  2 

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni. 

 

§  3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Rada Nadzorcza JSM 


