
                                                                                                             

 

UCHWAŁA NR  35 / 2021 
Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia wysokości odpisów na fundusz remontowy Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w 2022 roku 

 

W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 

34/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych 

zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok, działając na 

podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 648), § 145 ust. 12 Statutu JSM oraz § 6 ust. 1 pkt. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, 

Rada Nadzorcza postanawia: 

 

§ 1 

Zatwierdza się wysokość  odpisu na fundusz remontowy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej w 2022 roku w wysokości jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§  2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z  zastrzeżeniem postanowień zawartych  

w ust.2  

2. W przypadku braku akceptacji, ze strony osób zamieszkujących w nieruchomościach 

wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni planu zamierzeń remonto-

wych dla tych nieruchomości i sposobu ich finansowania określonego w uchwale Rady 

Nadzorczej  Spółdzielni nr 34/2021 z dnia  30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu remontów zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 

r. upoważnia się Zarząd Spółdzielni do odstąpienia od ich wykonywania w 2022 r.  

i nie wprowadzania od dnia 1 kwietnia 2022 r. nowych stawek odpisu na  fundusz remon-

towy Spółdzielni w wysokości określonej w § 1, a odnoszących się do tych nieruchomości,   

w których będą przeprowadzane konsultacje. 

                                                             

§ 3 

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

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

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi JSM. 

 

 

 

            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, 0 

głosów przeciwnych uchwale. 

 

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

