
Uchwała Nr 0ll02l2015

Rady Nadzorczej MPSB-M ,,SAM-81"
z dnia Ż4lutego 2015 roku

w sprawie zmiany ,,Regulaminu rozliczania koszt w wynikających z
dostawy zimnej, uzdatnionej wodyo ciepła i gazu na potrzeby centralnego

ogrzewania i podgrzania wody do budynk w należących do zasob w
MPSBM ,'SAM-81" o.raz dokonywania rozlicze za centralne ogrzewanie

i wodę na poszczeg lne lokale''.

Na podstawie $69 ust. 1 pkt. 14 Statutu, Rada Nadzorcza, uchwala co
następuje:

$1
Po dokonaniu przez Zarząd Sp łdzielni analizy ,,wsp łczynnik w
usytuowania" korygujących zuŻycie dostarczonego ciepła na potrzeby
rozIiczenia koszt w centralnego ogrzewania w zaleŻności od usytuowania
lokalu w bryle budynku, Rada Nadzorcza dokonuj e zmiany w ,,Regulaminie
rozliczania koszt w wynikających z dostawy zimnej , uzdatnionej wody, ciepła
i gant na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynk w
naleŻących do zasob w MPSBM ,,SAM_81'' otaz dokonywan|a rozLiczen za
centralne ogrzewanie i wodę na poszczeg lne lokale'' wprowadzonego
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02l03lŻ0I4 Z dnia 07.04.2014r. poprzez
wprowadzente w $ 5 wsp łczynntka usytuowaria r wnego 1 (słownie jeden)
dla wszystkich lokali mieszkalnych t uŻytkowych w budynkach znajdt4ących
się w zasobach Społdzielni.
Ponadto dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 do ww. Regulaminu poptzez
usuni ęcie o statniej kolumny doty czącej,,wsp łczynnika usytuowani a'' .

s2
Wsp łczynnik usytuowan|a r wny 1 (słownie jeden), będzie uwzględniony w
rozliczeniach koszt w centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach
mieszkalnych i uŻytkowych znajil4ących się w Zasobach Społdzielni od 1

sierpnia 20I5r.
s3

Realizację UchwaĘ powierza się Zarządowi Sp łdzielni.

s4
Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzor czej

fui ,Ll'rtł,i
Małgor zataw$ auriewicz

Przewo dniczący Rady Nadzor czej



I

Uzasadnienie

Zmiana ,,Regulaminu rczliczania koszt w wynikających Z dostawy zimnej,
uzdatnionej wody, ciepła i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania
ipodgrzania wody do budynk w naleŻących do zasob w MPSBM ,,SAM-81''
oraz dokonywania rozliczen za centralne ogrzewanie i wodę na poszczeg lne
lokale'' dotycząca wsp łczynrika usytuowania zuŻycie ciepła dla potrzeb
rozliczenia koszt w centralnego ogrzewania jest uzasadniona potrzebą
wprowadzenia jednolitych zasad rozliczania dla wszystkich lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynkach znajdujących się w zasobach
administrowanych przez Społdzielnię.
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