
ucHwAŁA r,rn.96.1rs

Rady Nadzorczej SpółdzielniMieszkaniowej,,Felin" w Lublinie z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie: sprostqyvania omvłek pisarskich w treści Uchwą|v nr 29/18 Radv Nadzorgzei

Spółdzielni Mieszkaniowei ,,Felin" w,Lublinie z dnla 14,ąierpąia 2018 r.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1
Ustala się treśc zapisu podjętej Uchwały nr 29118 z 14,08.2018 r. w brzmieniu;

,,Uchwała nr 29/1B Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie z dnia 14 sierpnia 201B

r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia kosztów dostawy ciepła za okres 01.07.2017-30.06.2018 r.

w Osiedlu Jagiellońskim oraz urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody

u żytkowej w Osied l u J ag iell o ń ski m,

Rada uchwala co następuje:

§7
lJstala się rozliczenie kosztów podgrzania 1m3 wody użytkowej na Osiedlu Jagietlońskim za okres

01.07.-31.12.2017 r. wg stawki zaticzki pobieranej na pokrycie tych kosztów, tj.20,05 zł/lm3, ustalonej

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/15 z dnia 11 .05.2015 r.

§2
W związku z zaniżoną w stosunku do rzeczywistych kosztów podgrzania 1 m3 wody użytkowej stawką

zaliczki na pokrycie tych kosztów w Osiedlu Jagiellońskim, ustaloną uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/15

z dnia 11,05,2015 r. inaliczaną w okresie 01.06.2017 r.-31.12.2017 r. w opłatach czynszowych,

oraz powstałym w tym zakresie ujemnym saldem rozliczeniowym, ustala się pokrycie tego salda

z nadpłaty za centralne og.rzewanie za okres 01 .06.2017 r,-31.05.2018 r.

§3
lJstala się rozticzenie kosztów podgrzania 1 m3 wody użytkowej na Osiedtu Jagietlońskim za okres

01.01.-30.06.2018 r, wg rzeczwistych kosztów podgrzania wody użytkowej tj wg stawki 24,92 zł/l m3.

§4
W celu urealnienia wysokości zaticzki na pokrycie kosztów podgrzania 1m3 wody użytkowej na osiedtu
Jagiellońskim ustala się jej wysokość na 24,92 zł/l m3 od dnia 1 października 2018 r."

Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.
§2

Wyniki qłosowania:

- za podjęciem uchwały

- przeciw uchwale

- wstrzymało się od głosowania
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