
 

 

UCHWAŁA NR  7 / 2021 

Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 24 luty 2021 r. 

 

 

w sprawie:   zmiany uchwały nr 36/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regu-

laminu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia  

i wydatkowania środków Funduszu Remontowego Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle.  

 

 

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

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 275, 568, 695, 875), §145 pkt 11 w związku z §105 Statutu 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz §6 ust. 1 pkt 11lit. d Regulaminu Rady Nadzor-

czej, Rada Nadzorcza Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle uchwala co następuje:  

 

§ 1 

W Regulaminie finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia  i wy-

datkowania środków funduszu remontowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 36/2008 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulamin finansowania remon-

tów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków funduszu remon-

towego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle zmienionej uchwałami Rady Nadzor-

czej: nr 48/20008 z dnia 19 czerwca 2008 r. i nr 12/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. oraz nr 

1/2010 z dnia 23 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 3 pkt 8 wyraz: „budowany” zastępuje się wyrazem: „wybudowany” oraz po wy-

razie: „piony” stawia się przecinek i dodaje się wyrażenie: „poziomy”, 

2)  w § 4 ust 1 litera „a” otrzymuje brzmienie: 

„a) remonty bezpośrednie dotyczące danej nieruchomości w tym:  

1)  nieruchomości wspólnej, 

2)  nie stanowiące nieruchomości wspólnej:  

a) wykonywane w lokalach, 

b) wykonywane poza lokalami.” , 

3) w § 19 ust 2 wyrażenie: „z dniem 1 stycznia 2016 r.” zastępuje się wyrażeniem: „w 

terminie i na zasadach określonych przez Zarząd”. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3 

Sporządzenie tekstu jednolitego Regulaminu zleca się Zarządowi Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

 

 



 

§4 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i administracjach osiedlowych oraz stronach internetowych Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej: www.jsm-jaslo.com.pl 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący  

   Rady Nadzorczej JSM                                                                Rady Nadzorczej JSM 

     Bogusława Wójcik                                                                        Grzegorz Nosal 

 

 

 

Za uchwałą oddano 9 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosu 0. 
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