
UCHWAŁA Nr 2 /2016
Właściciel i lokali tworzących Wspól notę Mieszkaniową,,NAD RASZYN KĄ'

przy ul. Godebskiego 1c w Raszynie

W sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2016 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat na realizację pIanu.

Na podstawie ort. 30 ust. 2 pkt'1 Ustawy o własncści lokali z dnia 24 czerwcł L994 (tekst jednolity: Dz. U. z 20aa r. Nr 8a,
poz' 9a3 ze zm.) Uchwala się plan gospodarczy na rok 2016:

$ 1. Fundusz,,gazowy"
1. Ustala się stawkę miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dostaw gazu do wspólnego kotła obsługującego

1_.

budynek w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, w wysokości obliczonej indywidualnie dla
kaźdego lokalu jako: przypadające na dany lokal roczne koszty (z ostatniego rozliczonego okresu) powiększoneo5Y"
i podzielone przez 72 miesięcy. Rozliczenie zaliczek nastąpi zgodnie z uchwałą ,,w sprawie zasad rozliczeń za media".

$ 2. Fundusz bieżący
Ustala się stawkę zaliczek w wysokości 3,55 zł/m-c za m' lokalu z piwnicą na pokrycie wydatków z funduszu
bieżącego przewidzianych zgodnie z tabela stanowiaca załacznik do ninieiszei uchwałv.
Upoważnia się Zarząd Wspólnoty do zadysponowania środkami opisanymi w tabelijako,,lnne wydatki", według
powstałych potrzeb oraz uznania Łarządu w tym w szczególności na materiaĘ eksploatacyjne i gospodarcze,

utrzymanie zieleni, drobne modernizacje itp.
Niewykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 1".789,13 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rernontowego.

$ 3. Fundusz remontowy
L. Ustala się stawkę wpłat na fundusz remontowy w wysokości !,4o zł|m-cza m' lokalu z piwnicą.
z. Upoważnia się Zarząd Wspólnoty do przeprowadzenia inwestycji opisanych w tabeli stanowiacei załacznik do

ninieiszei uchwafu, oraz sfinansowania ich ze środków funduszu remontowego do wysokości kwot podanych w tabeli.
3. Upoważnia się Zarząd Wspólnoty do zadysponowania kwotą w wysokości do 500o zł z funduszu remontowego

{kwota nie uwzględniona w tabeli} w przypadkach: niezwłocznej potrzeby zabezpieczenia mienia Wspólnoty przed
działaniem nieprzewidzianych sił i okoliczności mogących spowodować straty lub niezwłocznej potrzeby usunięcia
skutków wystąpienia nieprzewidzianych sit okoliczności, w tym w szczególności wystąpienia poważnej awarii
wymagającej pilnej naprawy.

I4. lnne postanowienia
1. Uchwała wchodzi w życie z dniern jej podjęcia.
z. Wysokość zaliczek i opłat obowiązuje od maja 2016r. do czasu uchwalenia kolejnego planu gospodarczego.

Załqcznik da uchwały stanowi tabela z opisem przewidywanych wydatków i wysokości zaliczek no ich pokrycie.

Ż.

3.

Tryb głosowania (n i epotrzebn e skreśl ić) :

głos waŹony wielkością udziału /j@
głosy /po części/ oddane na zebraniu

głosy /po części| oddane w trybie indywidualnego zbierania głosów

"} Ą ./
Data podjęcia/odrzucenia uchwaĘ ....*i:1'.-...).. ,.'..*'.i:.'..3..!.!.....

Podpisy (niepotrzebne skreśtić\ l
Przewodniczący zebrania / cztonek komisji zbierającej głosy .......},',.t.,.:.-rł........

Wynik głosowania:

Za uchwałą

Przeciw uchwale

Wstrzymało się

Nie głosowało

ii
.........Y{...................

* -Ą 'J''': ,'-+ '.i1' 
t

...i;..Y-.....l'......v,1...]1.'

Ą } L 1,: : "i r', ]. 
'.,/_ I*\) ! l,,tl.j

Uczestnik głosowania /ezłełłe*łorłłłsłĘułefajqceieło9' lłpn... *.9#-.!:r'v1. 
Razem

I



LP I plan 2015
wykonanie
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''FZ"łarrnik do uchwały właścicilei lokali W'M. ''Nad Raszynką'' nr Ż/2016

',iiilil PIANOWANE WYDATK| z FUNDuszu BlEzĄcEGo W 2016r.
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plan 2016

zaliczka
m2/m-c nazwa pozycJr LP

7 I 2300
E I 1800

,:,:.*,:Sg a,243 Przeglądy budynku łkom/saz i ogólnobud.) 7
!ir:*,rr*E6;ffi o,L22 Przeglądy kotłowni 8

Energia elektryczna -części wspólne
Woda - części wspólne

0,487 Utrzymanie czystości LL
7,fiilB$" 0,548 Wynagrodzenie pracownika gospodarcz. 12

iilii;ii;r::.::ili,'rrt: l{tEt 0,061 Czyszczenie z liści i konserwacja dachu 13

L4 7 500

było

było

było

i!''ł;;!li' 0,467|lnne wydatki 1.4

52 495,001 3,551

PTANOWANE WYDATKI Z FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2016T.

3 000,00 0,203 Nieprzewidziane naprawy L

6 000,00 0,406 Projekt odwodnienia budynku (umowa z r.'15) z

1000,00 0,068 Projełt zagospodarowania zieleni {umowa z r.'15} 3

10 000 SUMY

30 555,07 zł stan funduszu remontowego na koniec roku 2015

L789,L3 zl dodatni wynik finansowy f. bieżącego z roku 2015

2o7o8,86zł naliczenia wpłat w roku 2015

10 o00,00 zł planowane wydatkiw roku 2016

43 153,05 zł minimalny stan funduszu remontowego na koniec roku 2016

SUMY
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USTALENIE wYsoKoścI oPŁAT l zALlczEK w 2016r.
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3,5oi@ FUNDUSZ BlEżĄcY miesięczna ZALICZK Aza m}w 2016r.
,,'o',: FUNDUSZ REMoNT. miesięczna WPŁATA za mzw 2016r.
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