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UCHWAŁA NR  27/2020 
Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 47/2019 Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 rok. 

 

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdziel-

cze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 275, 568, 695, 875),  § 145 ust. 1 Statutu JSM oraz § 6 ust. 

1 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia: 
 

§1 

W załączniku do uchwały nr 47/2019 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 

25 października 2019 r., w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszka-

niowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  na 2020 rok, stanowiącym „Zamierzenia remontowe 

zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na  2020 r.” dla nieruchomości po-

łożonych w Jaśle przy ul.: Kopernika 14, Na Kotlinę 21, Sikorskiego 8 oraz Szopena 20, otrzymują 

brzmienie:  

 

OSIEDLE KOPERNIKA 

 

 

 Kopernika 14  

I. 

a) roboty budowlane   

 - remont wraz z dociepleniem ściany podłużnej zachodniej  

 - budowa utwardzonych miejsc postojowych  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

OSIEDLE NA KOTLINĘ 

 

 Na Kotlinę 21  

I. 

a) roboty budowlane   

 - remont wraz z dociepleniem ściany północnej  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2019 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

b) roboty instalacyjne  

 - zmiana sposobu przygotowywania CCW i budowa instalacji centralnego 

ogrzewania - konsultacje  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
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OSIEDLE  SZKOLNA -  SIKORSKIEGO 

 

 Sikorskiego 8  

I. 

a) roboty budowlane   

 - remont północnej ściany szczytowej oraz elewacji od strony wschodniej  

   i zachodniej - kl. V i VI  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

c) inne prace  

 - wymiana gumowych pochwytów na poręcze na klatkach schodowych  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

OSIEDLE SZKOLNA - KRASIŃSKIEGO – SZOPENA 

 

 Szopena 20  

I. 

b) roboty instalacyjne   

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

c) inne prace  

 - wymiana gumowych pochwytów na poręcze na klatkach schodowych  

III. 

a) roboty budowlane  

 - remont wraz z dociepleniem ściany południowej  

 - podniesienie i utwardzenie terenu przy południowej stronie budynku  

 kl. I i IV  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi JSM. 

 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie JSM i administracji osiedli oraz stro-

nach internetowych JSM: www.jsm-jaslo.com.pl.            

 

                 
            

                              Sekretarz                                                           Przewodniczący 

                   Rady Nadzorczej  JSM                                           Rady Nadzorczej JSM                                                                                                                                        

                    Bogusława Wójcik                                                    Grzegorz Nosal 
 

                     

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

głosów przeciw uchwale. 

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

