
UCHWAtA Nr 2/2014

Wtascicieli lokali tworzqcych Wspolnot~ Mieszkaniowq "NAD RASZYNKt{'

przy ul. Godebskiego 1c w Raszynie

W sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2014 oraz ustalenia wysokosci zaliczek i optat na realizacj*: planu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 Ustawya wlasnosci lakali z dnia 24 czerwca 1994 (tekst jednolity: Oz. U. z 2000 r. Nr 80,

poz. 903 ze zm.) Uchwala si~ plan gospodarczy na rok 2013:

§ 1. Fundusz "gazowy"

1. Ustala si~ stawk~ zaliczek na pokrycie kosztow dostaw gazu do wspolnego kotta obstugujqcego budynek w zakresie

centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody, w wysokosci obliczonej dla kaidego lokalu jako: przypadajqce

na lokal roczne koszty (z ostatniego rozliczonego okresu) powi~kszone 0 5% i podzielone przez 12 miesi~cy.

Rozliczenie zaliczek nastqpi zgodnie z obowiqzujqCC} uchwatq "w sprawie zasad rozliczen za media".

§2. Fundusz bieiClCY

1. Ustala si~ stawk~ zaliczek w wysokosci 3,54/m-e za m
2
lokalu z piwnicCl na pokrycie wydatkow z funduszu bieiqcego

przewidzianych zgodnie z tabela stanowi~ca zatacznik do niniejszej uchwaty.

2. Upowainia si~ Zarzqd Wspolnoty do zadysponowania srodkami opisanymi w tabeli jako "Inne wydatki", wedtug

uznania Zarzqdu oraz powstatych potrzeb w tym w szczegolnosci na materiaty eksploatacyjne i gospodarcze typu sol

do uzdatniacza, farby, drobne narz~dzia, utrzymanie zieleni ...

3. Niewykorzystane srodki z roku 2013 w wysokosci 2.234,54 zt przeksi~gowuje si~ na fundusz remontowy.

§ 3. Fundusz remontowy

1. Ustala si~ stawk~ wptat na fundusz remontowy w wysokosci 1,26/m-e za m
2
lokalu z piwnicCl.

2. Upowainia si~ Zarzqd Wspolnoty do przeprowadzenia inwestycji opisanych w tabeli stanowiacej zatacznik do

niniejszej uchwafy, oraz sfinansowania ich ze srodkow funduszu remontowego do wysokosci kwot podanych w tabeli.

3. Upowainia si~ Zarzqd Wspolnoty do zadysponowania kwotq w wysokosci do 5000 zt z funduszu remontowego

(kwota nie uwzgl~dniona w tabeli) w przypadkach: niezwtocznej potrzeby zabezpieczenia mienia Wspolnoty przed

dziataniem nieprzewidzianych sit i okolicznosci mogqcych spowodowac straty lub niezwtocznej potrzeby usuni~cia

skutkow wystqpienia nieprzewidzianych sit okolicznosci, w tym w szczegolnosci wystqpienia obfitych opadow sniegu

zagraiajqcyc~ konstrukcji dachu lub wystqpienia powainej awarii wymagajqcej pilnej naprawy.

§ 4. Fundusz celowy

Srodki zgromadzone na funduszu celowym (2791,81 zt) na okolicznosc sprawy sqdowej z gminq, pozostajq na koncie

Wspolnoty. Upowainia si~ Zarzqd Wspolnoty do zadysponowania tymi srodkami w celu pokrycia ewentualnych

kolejnych optat zwiqzanyeh z proeesem.

§ 5.lnne postanowienia

1. Uehwata wehodzi w iycie z dniem jej podj~cia.

2. Wysokosc zaliczek i optat obowiqzuje od maja 2014r. do czasu uehwalenie kolejnego planu gospodarczego.

Zalqcznik do uchwaly stanowi tabela z opisem przewidywanych wydatkow i wysokosci zaliczek na ich pokrycie.
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Zatqcznik nr .

Plan Gospodarczy na rok 2014 w zakresie prac remontowych.
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