
 

 

UCHWAŁA NR  27 / 2021 
Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 40/2020 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie  

zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 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 40/2020 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 

30 listopada 2020 r., w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkanio-

wych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  na 2021 rok, stanowiącym „Zamierzenia remontowe 

zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na  2021 r.” dla nieruchomości po-

łożonych w Jaśle przy ul.: Szajnochy 49, 51, 53, 55, 57 oraz 59 w Jaśle otrzymują brzmienie:  

 

OSIEDLE SZAJNOCHY 

 

 Szajnochy 49  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 7 szt. -  nr 23,  41, 43, 45, 47, 49 i 54  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 Szajnochy 51  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika wewnątrz-osiedlowego    

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 Szajnochy 53  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 5 szt. - kl. I -  nr 1, 3, 5, 7 i 9.  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 



 

 Szajnochy 55  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 Szajnochy 57  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika wewnątrz-osiedlowego    

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

 - docieplenie stropów piwnic  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 Szajnochy 59  

I. 

a) roboty budowlane   

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 215/13  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 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 

 

 

 

   Za uchwałą oddano 9 głosów, 0 głosów przeciwnych uchwale i wstrzymujących się od głosu. 

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

