
 

UCHWAŁA  nr  51/2019 
Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                           z dnia 25 października 2019 r. 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne 

zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, umowy najmu lub które stanowią 

odrębną własność. 

 

Na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r. poz.1285), § 145 ust. 12 Statutu JSM, oraz § 6 ust.1 pkt. 19 Regulaminu Rady 

Nadzorczej JSM, Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Rady Nadzorczej nr 16/2009 z dnia 18 lutego  2009 r., zmienionej uchwałą Rady 

Nadzorczej nr  98/2010 z dnia  29 grudnia 2010 r., nr 24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., nr 

85/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., nr 91/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., nr 8/2012 z dnia 30 

stycznia 2012 r., nr 52/2012 z dnia 27 września 2012 r., nr 61/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., nr 

50/2013 z dnia 21 grudnia 2013 r., nr 68/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., nr 71/2015 z dnia 27 

listopada 2015 r., nr 45/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 50/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., nr 

42/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz nr 45/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, umowy najmu 

lub które stanowią odrębną własność wprowadza się następujące zmiany : 

1) w § 2, w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie : 

„Wysokość miesięcznych opłat, o których mowa w ust. 1 w odniesieniu do poszczególnych 

nieruchomości Spółdzielni określa załącznik do niniejszej uchwały”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi JSM.  

             

§ 3 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie JSM i administracjach 

osiedlowych oraz stronach internetowych JSM: www.jsm-jaslo.com.pl               

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem  § 1 pkt 1 lit.a i § 1 pkt 3, które 

wchodzą z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

           

               Sekretarz                                                                                  Przewodniczący  

     Rady Nadzorczej JSM                                                                  Rady Nadzorczej JSM 

   

 

 

        

          Bogusława Wójcik                                                                          Grzegorz Nosal 

                      

 

 

W głosowaniu wzięło udział .. członków Rady Nadzorczej. Za uchwałą oddano 9 głosów, nikt nie 

był przeciwny uchwale. 

 

http://www.jsm-jaslo.com.pl/

